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 చ ద ు వు ల  కా ల ం  
నేను తొందర్ల పెదదగా ఐపోతానింక.  అప్పుడ్ నతో మాట్లడనే మాట్లడను.." చెబుత్ుననాద చినినా 
ఎవరితోన, ముందు గదలో కూర్చ్ని. 

అమమ లోపల్నాంచి విననాద.  "అబబ! ఈ పాప నర్ు ఊర్ుకోదు గద!" విసుకుకిననాద- "ఎవరే చిననా, 
ఎవర్ద?" అడగింద పైెక్. 

"న పేరేంట్?" అడ్గుతోంద చినినా- 
"పేరేంటంటే ఏమీ చెపపుటేలదు!" ఫిరాయదు చేసింద గట్టగా, అమమతో. 

అమమ  చేత్ులు  త్ుడ్చుకుంటూ   బయట్కొచిచ్  చూసింద.  చినినా  ఒక 
సూర్యక్ర్ణంతోమాట్లడ్త్ుననాద, దని పరకకినే కూర్చ్ని. 

"దీని  పేర్ు  సూర్య  క్ర్ణం.  నాకు  తెలుసు"  అననాద  అమమ.  "ఇద  వెచచ్గా  ఉంటుంద.   దీనిక్ 
మాటలు రావు." 

"వచుచ్! ఇద ర్జూ నాతో మాట్లడ్త్ూనే ఉంటుంద!" అననాద చినినా అంత్ గట్టగానూ. 

సూర్యక్ర్ణంత్నదరిన త్ను నేలమీద పడ కదలకుండ్ కూర్ుచ్ననాద.  అమమ ఒకకి కణం అకకిడే 
నిలబడ సీరియస్గా చూసింద.  మళ్ళీ చేసుతననా పని గుర్ుతకొచిచ్, లోపల్క్ వెళ్ళీపోయింద. 

అంత్లో  ఆ  వెలుత్ుర్ులోక్  పాకుకింటూ  వచిచ్  కూర్ుచ్ననాద,  ఒక  చిననా  మఖ్మల  ప్ర్ుగు.  దని 
వీపంతా మెర్ుస్తంద- మెత్తగా, ఎఱ్ఱగా.  

"ఓయ! ఓయ!ప్ర్ుగూ!" అననాద చినినా.  సంతోషంతో దని ముఖ్ంలో వెలుగు పదంత్లైంద. 

మెలలగా, సునినాత్ంగా రెండ్ వరళ్లతోఆ ఆర్ుదర ప్ర్ుగును ఎతత అర్చేతలో వసుకుననాద. 
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"ఏమామ! ఎకకిడ, మీ ఇలుల? త్పిపుపోయావా? చల్ ప్డ్తోంద, నకూకిడ్? దుపపుట్ కపపునా?" 

అడగింద. 

"ఉహుఁ..వదుద.  నా బొంత్ నాకుననాదగద, నా వీప్ మీద?" అననాద ప్ర్ుగు, నవువత్ూ.  "మా 
ఇలుల  ఇకకిడే,  క్ట్కీ  పరకకిన  పూలచెటుటలో.   సూర్యక్ర్ణం  దరి  చూపిస్త  వచ్చ్ను,  నినునా 
కల్స్ందుక" అననాదద, ముందుక్ రెండడ్గులు వసి. 

"అవునా,  ఊరిక  దగగర్కూర్ుచ్ననాటుల కూర్చ్ని,  ఈ  క్ర్ణం  ఎంత్ పని  చేసిందో  చూడ్!"  అననాద 
చినినా, వాళ్ళీమమ అననాటుల యాసపెట్ట. 
ప్ర్ుగు  నవివంద.   "నేనైతే  కదుల్తను  కద, 

అందుకని  న  దగగరిక్  వచ్చ్ను.   పాపం 
పూలచెటుట  నకోసం  ఎదుర్ుచూసూత  అకకిడే 
నిలబడ ఉంద. చెటుట కద, కదల్లదు అద" 

చినినా ప్ర్ుగును చేత్బటుటకొని గెంత్ుకుంటూ 
పూలచెటుట దగగరిక్  వెళ్ళీంద చినినా. 
పూలచెటుట చినినాన, ప్ర్ుగున చూసి నవివంద- 

"పిలుచ్కు  రానే  వచ్చ్వు!"  అంద.   "ఏం 
ల్దు;  ఇపపుట్వర్కూ  నేను  ఊరికెనే  ఉనానాను 
కద,  కొనానాళ్ల  త్రావత్  పూయటం  మొదలడతాను.  ఎననానినా  పూలు  ఇసాతన,  నిండ్గా!నువువ 
ననునా మరిచ్పోయావా, ఏంట్? ఈమధయ అసలు నా దగగరిక రాల్దు!?" అడగిందద చినినాని. 

ప్ర్ుగుని చెటుట మొదట్ల వదల్ అననాద చినినా-"మాకందరికీ ఒకట్ కాలసు పర్కలు కదమామ,  బాగా 
చదూకోవాల్. అయినా అమమక్ చెబుతానుల్, మా ఫ్రండ్ పూలచెటుట పకకిన కూర్చ్ని పదయలూ 
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అవీ  చెప్పుకుందం' అని! సరేనా?!" 

"అదే, నేననేద కూడ్.  మా దగగర్ కూచొని గట్టగా చదూకుంటే కొంచెం మాకూకిడ్ చదువొసుతంద 
కద" అననాద ప్ర్ుగు.  

"వసంత్ంలో  పూలచెటుల  ఎంత్  మంచి  వాసనొసాతయో  తెలుసా?  మా  దగగర్  కూచొని  హాయిగా 
గడపొచుచ్ ఈ చదువులకాల్నినా!" అననాద చెటుట. 
"సూర్య  క్ర్ణమూ,  ప్ర్ుగూ,  పూలచెటూట  దగగర్  ఉంటే  అసలు  చల్  ప్టటదు-  చదువు  కూడ్ 
చ్ల్ బాగా వసుతందటమామ" కకలు పెట్టంద చినినా, బయట్నుంచే. 

అమమ   బదుల్చిచ్ంద  లోపల్నాంచే-  "ఎకకిడో  ఒకచోట!  నువువ  ఈ  నలంతా  చకకిగా 
చదువుకుంట్నంటే  నాకు అంతే చ్లు!" అని. 

అందరికీ చదువులకాలప్ అభినందనలు! 

కొత్తపల్ల బృందం. 
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న త  చ ం ద రక  
జరిగిన కథ:  కుందేళ్ుళీ-ఏనుగుల కథని కొంగకు చెబుత్ునానాయి పక్షులు.  ఏనుగుల కాళ్ళీ క్రంద పడ, చ్ల్  
కుందేళ్ుళీ  చనిపోయాయి.  విజయుడ్  అనే  కుందేలు  చందర  మహారాజు  ఆజఞను  ఏనుగుల  రాజుకు  
వివరిసుతననాద.. ఇక చదవండ, నత చందరక   29 వ భాగం. 

మూలం: కందుకూరి వీరేశల్ంగం సర్ళ్కర్ణ: ఘడయార్ం వంకట నారాయణ శర్మ 

"ఆ  చందురడంత్ట్వాడ్  ఆజాఞపించ్డంటే 
అద  మనందరికీ  శిర్ధార్యమ.   మార్ు 
పలుకక,  ఆయన  మాట  వినండ.  అల్ 
ఆచరిసాతమని  ముందుగా  ఆయనకు 
విననావించుకోండ"  అని  ముగించింద 
విజయుడ్.

పిడ్గు  పాటు  ల్ంట్  ఆ  వాకాయలు  విని  అంత్ 
పెదద  ఏనుగుల  రాజు  గుండెలూ 
అవిసిపోయాయి.   భయంతో  ఏనుగుల 
శర్రాలు వణకాయి.  వశం త్పిపున మనసును 
ఎటటకలకు  సంబాళ్ంచుకొని,  వణక  గొంత్ుతో 
ఆ  ఏనుగుల  రాజు  అననాద-  "సాధార్ణ 

5

విగరహం-5



కొత్తపల్ల- మార్చ్  2012 

పారణులం;  మం  ఆ  మహానుభావుడ  కోపం 
ముందు  నిల్చేంత్వాళ్లమా?!  పిలలలు 
బుదధిల్క,  ఏద  మంచో-  ఏద   చెడో  తెలీక, 

ఒకప్పుడ్  మాటమీరి  పరవరితస్త  పరవరితంచవచుచ్ 
గాన,  త్ండర  దనినా  మనసులో 
పెటుటకుంట్డ్?   ఆ  చందురడక్  బుధుడ్ 
ఎల్  కుమార్ుడో,  మమూ  అంతే! 

తెలీనిత్నం  కొదీద  మం  మిమమల్నా  కషటపెట్టం 
త్పపు, కావాలని కాదు కద! అందుకని 

మా త్ప్పుల్నా మనినాంచమని మా త్ర్ప్న నువవ 
ఆ  చందురడని  వడ్కో,  దయచేసి.   ఇకపైె 
ఎననాడూ  ఈ  సర్సుసు  దగగరిక్  రాము.   పారణ 

భయం  కొదీద  సమయానుకూలంగా 
మాట్లడ్త్ుననా  మాట  కాదు  సుమా,  ఇద! 

మీ  రాజుకు  మాపైెన  దయ  కల్గేటటుల  ఎల్ 
మాట్లడతావ, నదే భార్ం.  మం మళ్ళీ ఇటు 
రాము;  మాకు  మాత్రం  న  మాట  సాయం 
అవసర్ం.   మర్ువకు.  పోయి  వసాతం!" 

అననాద.  

అప్పుడ్  కుందేలు  దనితో  "ఓ  రాజా!  మా 
పరభువెైన  చందురడ్  సనామరాగనినా  పేరమిసాతడ్. 

దయానిధి  కూడ్ను.   మంచివారి  త్ప్పుల్నా 
సులువుగా కమిసాతడ్.  ఈ సర్సుసుకు  'చందర 
సర్సుసు'  అని  పేర్ు  వచిచ్ంద  ఆయన  వలలనే! 

మమందర్ం ఆయన అనుచర్ులం.  ఆయన 
ఆజఞ  మర్కు  ఇకకిడ  కావల్గా  ఉనానాం. 

ఆయన  మమమల్నా  త్న  పిలలల్లగా  పేరమిసాతడ్. 

ఈ  సమయంలో  ఆయన  చ్ల్  దూర్ంలో 
ఆకాశంలో  సంచరిసూత  ఉంట్డ్.   మనం 
ఆయనినా  ఇప్పుడ్  అందుకోవటం  అసాధయం. 

అప్పుడప్పుడ్  ఆయనే  సవయంగా  ఈ 
సర్సుసుకు వచిచ్ చూసిపోత్ుంట్డ్.  ఇవాళ్ల 
రాతర  ఇకకిడక్  త్పపుక  విచేచ్సాతడ్. 
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"సముమఖ్ంలో  రాయబార్ం  ఎందుకు?" 

ఆయన  వచిచ్నప్పుడ్  త్మర్ు  ఆయనినా 
దరిశించుకొని,  మీ  మాటను  మీరే  ఆయనకు 
విననావించుకొని,  ఆయన  అనుగరహం 
పొందవచుచ్.  అంత్వర్కూ ఇకకిడక్ దగగర్లనే 
ఎకకిడెైనా  విశారంత  తీసుకొమమని  నా  అభయర్థన" 

అని చెపిపు దనినా ఒపిపుంచింద. 

కొంత్ స్పట్క్ సాయంత్రమెైంద.  సంజ చీకటుల 
తొంగి  చూడటం  మొదలు  పెటటగానే  శశకాల 
(కుందేళ్ల)  పరభువెైన  శశాంకుడ్  (చందురడ్) 

ఆకాశంలోక్  వచ్చ్డ్.   అప్పుడప్పుడే 
ఉదయిసుతననా  ఆ  చందురడ్  ఎర్రట్ 
కాంత్ులీనుత్ూ  పరకాశిసుతనానాడ్.  అత్ని 
పరతబింబం  నళ్ళీలో  త్ళ్ుకులీనుత్ుననాద. 

గాల్క్  కదల్  నట్  కెర్ట్ల  నడ్మన  ఆ 
పరతబింబం కూడ్ పరకంపిసుతననాద.  

కుందేలు  ఏనుగుల  రాజును  ఆ  సమయంలో 
అకకిడక్  తోడ్కొని  పోయింద.   దనిని 
అకకిడే  ఒక  చెటుట  చ్టుగా  నిల్పి,  నట్లో 
చందురని  పరతబింబానినా  చూపిసూత  "చూశారా, 

ఆ  మహారాజు  కోపంతో  ఎల్  ఎర్రబారి 

ఉనానాడో!?   ఎల్  ఊగిపోత్ునానాడో 
చూశార్ుగా?!  మీర్ు  ఆయనతో 
మాట్లడేందుకు  ఇద  త్గిన  సమయం  కాదు. 

ఆయన  కొంచెం  శాంతంచ్క,  సమయం 
చూసుకొని  మీ  త్ర్ప్న  నేనే  ఆయనతో 
మాట్లడతానులండ!   మీర్ననా  మాటలు 
ఆయనకు  సమయానుకూలంగా  వెలలడంచి, 

ఆయన  మీపటల  కర్ుణతో  వయవహరించేటుల 
చూసాతను.  

మీర్ు   మటుకు   ఎకుకివ   శబదం  చేయకుండ్, 

వెంటనే  మీ  తావుకు  వెళ్ళీపోండ. 

ఇకకిడనుండే  ఆయనకు  నమసకిరించుకొని 
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పోండ.   మిగతా  సంగత్ులననా  నాకు 
వదలయయండ-  నేను  చూసుకుంట్ను" 
అననాద.   ఏనుగుల  రాజు  సంభరమాశచ్రాయలు 
ముపిపుగిగొనగా  అకకిడనుండే  చందురడక్ 
మొరక్కి, శబదంచెయయకుండ్ వెనక్కి తరిగి వెళ్ళీ 
పోయింద. 

విజయుడ్  ఆ  విధంగా  ఏనుగులనినాట్న 
వెనక్కి  పంపించి,  త్న  జనమ  ధనయమెైందని 
సంతోషపడడద.   వికసించిన  ముఖ్ంతో  అద 
పోయి  త్మ  రాజు  శిలీముఖ్ుడక్ 
నమసకిరించగానే  కుందేళ్లరాజు  సంతోషంతో 
మనసు పటటల్కపోయింద.  అదంకా త్ను ఏం 
చేసిందో  చెపపుకనే  ఆ  కుందేళ్లరాజు  ఆశచ్రాయనినా 
ఒల్క్ంచే  కళ్లలో  కాంత్ులు  మెర్ుసుతండగా 
దనికసి  చూసూత   "పోయిన  పనిని  అవలీలగా 
పూరిత  చేసుకొని  వచ్చ్వని  వెల్గిపోత్ుననా  న 
ముఖ్మ  చెప్తననాద.   కోరినదనినల్ల 
నర్వర్ుచ్కొనగల్గే  సంకలపుశక్త  న  సొత్ుత  కద! 

న  కోరిక  వయర్థం  ఎట్ల  అవుత్ుంద?!  నల్ంట్ 
వాడ్ మా మలు కోర్ుత్ునానాడ్ కాబటేట గద, 

మమంతా  మృత్ుయవు  పాల  బడకుండ్   బరతక్ 

ఉననాద!  పదవల  జనమలు  ఎతతనా  న  ఋణానినా 
తీర్ుచ్కోల్ం,  మము!"  అని  దనినా  అనేక 
విధాలుగా మెచుచ్కుననాద. 

అప్పుడ్  కుందేలు  దనితో  "మహాపరభూ! 

నాపైెన  పేరమకొదీద  త్మర్ు  అల్  అంటునానార్ు 
గాన,  నిజానిక్  నాలో  త్మరిని 
మెపిపుంచగల్గేంత్  తెల్వి  ఎకకిడ  ఉననాద? 

అనామకులం-  మాకు,  త్మరి  పరశంశకు 
ఎంతో దూర్ం! మాకు ఏ కొంచెం శక్త కల్గినా, 

అద  నిజంగా  త్మరి  చలవ.  త్మర్ు 
ఆజాఞపించ్క,  ఇక  దనిక్  భిననాంగాఎల్ 
జర్ుగుత్ుంద?   వెళ్ళీన  పనిని 
నర్వర్ుచ్కొచ్చ్ను-  అదంతా  త్మరి  దయ!" 

అననాద. 

శిలీముఖ్ుడ్,  ఇత్ర్  కుందేళ్ుళీ  అద  చెపిపున 
సంగత్ులననా  సంతోషంగా  విని,  త్నివితీరా 
నవువకునానాయి.   విజయుడని  చ్ల్ 
మెచుచ్కునానాయి.  శిలీముఖ్ుడ్  దనినా  త్గిన 
విధంగా  సత్కిరించ్డ్.   అటుపైెన  అవననా 
చ్ల్  సుఖ్ంగా  కాలం  గడపాయి"  అనానాయి 
పక్షులు. 
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అల్   త్న  కధనానినా  కొనసాగిసూత,  కొంగ  ఇల్ 
అననాద- 

"ఆ  మాటలు  వింటుననాకొదీద  నాకు  లోలోపల 
హృదయం దహించుకు పోయింద.  అయినా 
నేను ఆ అలజడని బయట్క్ కనబడనివవక, ఆ 
పక్షులను  నిర్సిసూత  అనానాను- 

"సత్ుపుర్ుషులందరికీ   మిత్ురడెైన   ఆ  హంస- 

వరేణుయడ్  వీరాధివీర్ుడ్;  త్న  పరాకరమం 
అనే చిర్ు దవెవ తోట్  'శత్ుర వీర్ులందరి గర్వం' 

అనే చీకట్ని అవలీలగా పార్దోరల్ శక్తవంత్ుడ్. 

బలవంత్ులను  ఎవవరినైనా  ఆయన  త్రావత్నే 
లక్కించ్ల్.  పిరిక్త్నం అననాద ఆయన ఉండే 
ఊళ్ళీనే  ఉండదు.   ఆయన  కొంచెం  ఇల్ 
కాలు  కదపాడంటే  చ్లు-  అనినా  లోకాలూ 
గడగడల్డతాయి.  మీకు సమయం గడవక, 

ఊరికెనే  ఇంకా  ప్టటని  పిలలలకు  పేర్ుల  పెడ్త్ూ 
గడ్ప్త్ుంట్రేమోగాని,  ఆయన  గురించి 
అసలు మీకు ఏం తెలుసు?  

మీల్ంట్  పండత్ుల్  ఇట్ల  కాని  మాటలు 
మాట్లడ్త్ునానారే,  ఇక  తెల్యని  అజాఞనుల 
గురించి  ఏం  చెపేపుటుల  ఉననాద?!  ఆయన 

పరాకరమం  ఎంత్ట్దంటే,  ఆయన  ఒకకి 
కర్ూపుర్  దీవపానిక  ఏం  ఖ్ర్మ,  మూడ్ 
లోకాలకూ  అధిపత  కాదగినవాడ్. 

ఆయనను  గురించి  ఇంకా  ఏమెైనా  కాని 
మాటలు  అనానార్ంటే  అపచ్ర్మ.  మీ  తటుల 
మాని ఊర్ుకోండ" అని. 

అద వినగానే ఆ పక్షులననా మండపడ్డయి. 

'ననునా  చంపెయాయల్సుందే'  అని 
నిశచ్యించుకునానాయి.   అయితే  ఆ  పనేదో 
'త్మ  రాజు  అనుమత  పొందక  చేయవచుచ్' 

అనుకొని,  నామీదపడ,  నా   పెడ  రెకకిలు 
విరిచికట్ట,  విపర్త్ంగా  కొట్టయి.  దంతో  నా 
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పారణాలు  కడబట్ట,  కోర్లు  పీక్న  తారచుపాము 
మాదరి ర్పాపును.  
ఆపైెన  అవననా  ననునా  తడ్త్ూ,  త్నునాత్ూ, 

ఎగతాళ్చేసూత  బలవంత్ంగా  వాళ్ళీ  సభా 
సథల్నిక్  ల్కుకిపోయాయి.  ఆ  సభ  అంతా 
దుర్జనులతో నిండ, మహా దర్ుణంగా ఉంద. 

అకకిడ అవి ననునా త్మ రాజు ముందు నిలబెట్ట 
సభలోని  వాళ్లంతా  వింటుండగా  "సావమీ! 

మమందర్ం  త్మరి  అనుచర్ులం.  త్మర్ు 
చెపిపున పనిని చేస్వాళ్లం.  'తెల్సిన సంగత్ులు 
చెపపుకుండ్  కపిపుపెట్ట,  త్మంత్ట  తామ  ఏదో 
ఒకట్  చేయటం  స్వకులకు  త్గదు'- 

అందుకని  ఈ  దురామర్ుగడ  కథంతా  త్మరిక్ 
నివదంచి,  త్మర్ు  చెపిపునటులగా  నడ్దదమని 
వచ్చ్ము.   ఈ  మొర్టు  కొంగకు  పోగాలం 
దప్రించింద.  'ఏద  మంచిద-ఏద  త్గనిద' 

అననా జాఞనం పూరితగా నశించింద.   అందుకనే 
ధర్మ  సవర్ూప్లైన  త్మరిపైెన  అపనిందలు 
వస్ందుకు  సాహసించ్డ్.   "ఇత్ర్ులకు 
చెడ్ చేదదమనుకుననావాడ్ త్న  చెడ్లో తానే 
కాల్పోతాడ్;  చచిచ్నవాడని  చంపటం 

ఎందుకు?"  అనకండ.   ఒకోకిసారి  దేవుడ్ 
కూడ్ మోసకార్ుల పకమ వహిసాతడ్.  తెల్వి 
ల్ని  ఈ  కొంగ  మన  సీమలోనే  తర్ుగుత్ూ,  ఏ 
మాత్రం  భయమననాదే  ల్కుండ్  ఏకంగా 
త్మరి  పాదలనే  త్ప్పుపడ్త్ూ,  అనరాని 
మాటలననాఅననాద.   అందువలలనే  ఈ  నచప్ 
కొంగ  వధింపత్గినద  అయిపోయింద. 

గిల్లకజాజలు  పెటుటకునే  ఈ  కొంగను 
చంపెయాయలని మం గట్ట నిశచ్యంతో ఉనానాం. 

'ముకుకితో  పొడవల్ని  ముంగపం  వలల  ఏం 
ల్భం?' వీడ పటల  అణుమాత్రం కూడ్ దయ 
చూపవదుద.   త్మరి  ఆజఞ  అయియందంటే 
త్కణం  వీడని  చంపేసాతం"  అని  అననా 
మూకుమమడగా పల్కాయి. 

అద  విని  నా  నమసుసు  భయానిక్  పూరితగా 
అధీనం  అయిపోయింద.  నా  శర్ర్ం 
నిససుత్ుతవతోట,  భయంతోట  గజ  గజా 
వణకటం మొదలు పెట్టంద.  అప్పుడ్  పక్షుల 
రాజు  చిత్రవర్ుణుడ్  ననునా   దయాపూర్ణుమెైన 
దృషటతో  చూసూత,  ననునా  పొడచి  చంపేందుకు 
సిదధిమౌత్ుననా   త్న  అనుచర్ులను  వారించి 
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"ఇంత్కీ  వీడ్  ఎవవడ్?  ఏ  దేశంనుండ 
వచ్చ్డ్? చెపపుండ"  అననాద.  

అప్పుడ్  పక్షులు  "వీడ్  హిర్ణయ  గర్ుభుడ్  అనే 
రాజు  అనుచర్ుడట!  కర్ూపుర్  దీవపం  నుండ 
వచ్చ్డట!" అనానాయి. 

అద  విని  సభలోని  వార్ంతా  ఆలోచనలో 
మునిగార్ు.  ఆ  పరిసర్  పరదేశాలననా  తరిగే  గరదద 
ఒకట్ ఆ రాజు వదద మంతరగా ఉననాద- దని పేర్ు 
దూర్దరిశి-  అద  ననునా  చూసి  "మీ ఆసాథనంలో 
పరధాన మంతర ఎవవర్ు?" అని అడగింద. 

      (-మిగతాకథ మళ్ళీ...) 

11

త ర్ గ బ డ న  ద గ ు డ్  ప క్షు ల ు  !

ఈ వాకాయలను ఒకొకికకిదననా తర్గదపిపు చదవండ..పరతవాకయంలోనూ ఒక పక్షి దకొకిని ఉంద, చూడండ!

1. నట్క్ కావాల్ పలలం.

2. జోర్ుగా  పర్ుగెతేతవాడ్ ఒకకిమార్ు ఆగడే.

3. ర్త, సర్సవత  తోడకోడళ్ుళీ.
4. రెండ్ నలలయి  కోమట్ డబుబ  అడ్గుత్ునానాడ్.

5. న  కోసం  హరికోసం  కాచుకుకిచునానాం.

6. వాడవంత్ు  బాగానే  ఉంద.

7. చెల్మి  నల వర్కు  ఎందుకు? ఒకకిర్జులోనే  ఏర్పుడ్త్ుంద.

8. గొఱ్ఱల తోకలు  చిననావి.

9. చందురని వదద  గరహం రాహువా? కత్ువా?

10. సుశ్ల యొకకి  రాగం  కొన వర్కు  బాగుండదు.

        -1959 సెపెటంబర్ు "బాల"(కూర్ుపు: ఆ బోత్ుల సింహాచలం , పార్వతీప్ర్ం)

1. కాక్    2. డేగ    3. కోడ      4. కోయిల     5. హంస     6. బాత్ు     7. నమల్     8. చిలుక      9. గరదద     10. కొంగ
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ప రి వ ర్ తన  
ప్సతక  పరదర్శినలో  వచిచ్  కూర్చ్ని  దవయ   ఏదేదో  రాస్సింద.  దనినా  యధాత్థంగా  పరచురించల్క,  ఇల్  
మారాచ్ం..ఎల్ ఉందో చెపపుండ.

మూల ర్చన:  R.దవయ, 8 వ త్ర్గత, జాఞనభార్త మోడల హై సూకిల, హైదరాబాదు.  

సుల్తన్  ప్రాలో  ఉండే  అమృత్   చ్ల్ 
తెల్వెైనద.   ఆవిడ  ఒక  పెరైవటు  బడలో 
పనిచేస్ద.   శరదధికు,  ఓపికకు  మార్ుపేర్ుగా 
నిల్చిన అమృత్,  త్న  విడ  సమయంలో బాగా 
కషటపడ  చదవి,  పర్కలు  రాసింద-  పరభుత్వ 
టచర్ు అయియంద. 

అయితే  ఆమె  తెల్వితేటలు,  శరదధి,  ఓపిక 

ఏమయాయయో మరి, ఒకసారి పరభుత్వ బడలో 
చేర్గానే  ఆమెలో  అనూహయమెైన  పరివర్తన 
వచేచ్సింద.   ఇప్పుడ్  ఆమె  మనసు 
పాఠాలపైెన  ఏమాత్రం  నిలవటంల్దు. 

ఎప్పుడూ  శలవల  గురించీ,  త్నకు  రావలసిన 
డబుబల  గురించీ,  తోట్  ఉపాధాయయులకు 
వచేచ్  జీతాలగురించీ,  పటనాంలో  పెటుటబడ్ల 
గురించీ ఆలోచించటం మొదలు పెట్టంద . 
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త్ను  ఇప్పుడ్   ఎనిమిదవ   త్ర్గతక్   విజాఞన 
శాసతరిప్   ఉపాధాయయురాలు.  అయినా  ఆమె 
త్ర్చు  కాలసుకు  పోకుండ్  ఎగగొటేటద. 

సాటఫ్ర్ూంలోనే  కూర్చ్ని,  'పనిలో  ఉనానాను-

ఊరిక చదువుకుంటూ కూర్చ్ండ'  అని చెపిపు 
పంపేద.  హడ్మసటర్ుగారి  మాటకూడ్  వినేద 
కాదు.   ఆయన  ఏమెైనా  అంటే  'మమమెనైా 
ఖాళ్గా  ఉనానామా  సార్!?'  అని 
ఎదుర్ుతరిగేద.  

మనసు  పాఠాలమీద  నిలవకపోవటంతో, 

రాను  రాను  ఆవిడ   పాఠాలోలకూడ్  త్ప్పులు 
చోటు  చేసుకోవటం  మొదలట్టయి.  కొనినా 
పదలకు ఆవిడ  త్నకు తెల్యకుండ్నే  త్ప్పు 
అరాథలు   చెపేపుస్ద.  ఆమెను    ఏమెైనా   అంటే 
'నేను   బాగానే   చెపాపునమామ,  మీర్ు   శరదధిగా 
వినల్దు'అని   అందర్ు   పిలలలీనా   అదల్ంచేద. 

అట్ల వాళ్ళీ బడ  పిలలలోల విజాఞన శాసతరిప్ బీజాలు 
సరిగా పడక, పెదద  మోసమ అయియంద.  

ఆమెను  గురించి  పిలలలందర్ూ బాధపడేవార్ు. 

వాళ్ళీలో  ఎవరెైనా  పరధానపాధాయయులకో,  వరే 
టచర్లకో  ఫిరాయదు చేస్త మటుకు ఆమె అససులు 

సహించేద  కాదు.  ఆ   పిలలల్నా  బాగా   కొటేటద, 

వాళ్ళీకు మార్ుకిలు త్కుకివ వస్ద. 

అయితే  ఒక  సారి  ఏమెైందంటే,  పరభుత్వం 
వాళ్ుళీ  'ఏ ఊరి టచర్ుల ఆ ఊర్లనే నివసించ్ల్' 

అని  పటుట  పటటటం  మొదలు  పెట్టర్ు.  దంతో 
అమృత్  టచర్  వాళ్ళీ  కుటుంబం  మొత్తం 
సుల్తన్ప్రాకు  మారాల్సు  వచిచ్ంద.   మరి 
వాళ్ల పిలలలు- సాయి, ర్మయ  ఎకకిడ చదవాల్? 

సాయి ఏడో త్ర్గత,  ర్మయ ఎనిమిదో త్ర్గత! 

ఇదదర్ూ  అకకిడ  పరభుత్వ  బడలోనే  చేరార్ు. 

అద  అమృత్  టచర్కు  అససులు  ఇషటం 
ల్కుండంద;  కాన  వరే  మార్గం  ల్దు-  ఊళ్ల 
పెరైవటు బడ పరిసిథత మర్ ఘోర్ం! 

త్న పిలలలు కూడ్ అదే బళ్ళీ చేరే సరిక్ అమృత్ 
టచర్కు  పరిసిథత  కొంచెం  కొంచెం 
తెల్సివచిచ్ంద.  అంత్కు  ముందు  బడ్లలో 
టచర్ుల  ర్మయకు  ఏం  చెపాపుర్గాన,  ఆ  పాప 
చదువులో  అననా  త్ప్పుల్!   సాయిక్  అయితే 
ఇంకా  తెలుగు  చదవటమ  రాదు,  సరిగాగ! 
వాళ్ళీని  చూసి  ఆమె  గుండె 
త్ర్ుకుకిపోయింద.   ఉపాధాయయులు 
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మనసు  పెట్ట  చదువు  చెపపుకపోతే  పిలలల 
జీవితాలు  ఏమౌతాయనేద  ఆవిడకు  ఇప్పుడ్ 
అర్థం అవవసాగింద. 

ఇప్పుడ్ ఆమె మారిపోయింద. పిలలల్నా   బాగా 
చదవించ్లని   పరయతనాంచింద-  త్న  పిలలల్నా 
కాదు; బళ్ళీ పిలలలు అందర్నా!  ముందు త్ను 
చెపేపు  పాఠాలోల  త్ప్పులనినాట్న 
సవరించుకుననాద.   చెబుత్ుననా  విషయాలు 
అర్థంకాని   పిలలలమీద  పరతేయక  శరదధి  పెటటటం 
మొదలు పెట్టంద. అందరితోబాటు త్న పిలలలీనా 
కూర్చ్బెట్ట  చదవించింద.  పిలలల  నటుసులు 
దదదటం  మొదలు  పెట్టంద.  బడలో   మూలన 
పడ  ఉననా  పరయోగశాల  దుముమ  దుల్పింద. 

పిలలలకు  విజాఞన  శాసతరి  పరయోగాలు  చేసి 
చూపించింద;  వీలైనప్పుడ్   వాళ్ల  చేత్నే 
పరయోగాలు చేయించింద.  ఇప్పుడ్ అమృత్ 

టచర్ పాఠాలంటే పిలలలకు ఎంత్ ఇషటమో! 

చూసూత  చూసూతండగానే  పిలలలోలనూ  మార్ుపు 
వచిచ్ంద.  వాళ్ళీలో  కొందర్ు  మెరికల్లగా 
త్యార్యాయర్ు.  పర్కలోల మంచి మార్ుకిలు 
సంపాదంచుకోవటమ  కాదు;  వెైజాఞనిక 
పరదర్శినలోలనూ  పాల్గనటం  మొదలు  పెట్టర్ు. 

ర్మయ,  సాయి  బడనుండ  బయటక్  వచిచ్ 
బాధయత్ గల పిలలలుగా కాల్జీలోల చేరార్ు.   

'సెైనుసు నేర్ుచ్కోవాలంటే అమృత్ టచర్ దగగరిక 
వెళ్ళీల్' అని జిల్ల అంత్ట్ మార్ు మోరగింద. 

అమృత్  టచర్  వళ్ళీక్   ఏవవ  అవార్ుడలు 
వచిచ్పడ్డయి.  అయినా   అవవీ  ఆవిడను 
ఆకరిషించటం ల్దు- పిలలలకు చకకిగా పాఠాలు 
చెపపుటం అంటే ఇప్పుడ్ ఆమెకు ఎంత్ ఇషటమో 
చెపపుల్ం! 
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అనంత్రామన్  సుబబరామన్  ఓ  గొపపు  పెరైవటు బాయంకు కెళ్లడ్. బాయంకులో  పని చేస్దంతా  ఇంగ్లషు  వాళ్ల. 
త్ను  ఓ  డడ  కోసం  డబుబలు  కట్ట  కూర్ుచ్నానాడ్. రెండ్  గంటలు  గడచ్యి. ఇంకా  పిలుప్రాల్దు.
చివరిక్  విసుగొచిచ్ంద, వెళ్ల  నిలదీశాడ్  అకకిడ  కలర్ుకిను.
"రెండ్ గంటలునాండీ   పిలుసుతనానా, మీరే  రాల్దు సార్  "అనానాడత్ను  మరాయదగా
మళ్ల  ఓ సారి  పిలుసాతను  చూడండ. పిల్చ్డ్- " అనదర్మాయన్ , సూపర్మాయన్!! (Another man 

Super man)" అని!! స్కర్ణ : సుధీర్, బెంగులూర్ు.

జోకు
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స హా య ం  
ర్చన: విశాలగల్ల, 6 వ త్ర్గత, రిషవాయలీసూకిల, మదన పల్ల.

చ్ల్   ర్జుల   క్రత్ం   ఒక  అబాబయి 
ఉండేవాడ్.   వాడ   పేర్ు   రాజు.   వాడ్ 
అందరి  దగగర్   నుంచి   డబుబలు   తీసుకొని 
హాయిగా   బతకవాడ్.  ఎప్పుడ్   చూసినా 
తంటూ  ,  పాటలు   పాడ్త్ూ   ఉండేవాడ్. 

ఎవరికీ  ఏ   సహాయమూ   చేస్వాడ్  కాదు. 

ఏమెనైా  అడగితే  తటేటవాడ్. తోట్ వాళ్ళీవవరికీ 
వాడంటే   ఇషటం  ఉండేద  కాదు.  ఒకకి  శంకర్ 

మటుకు  వాడ   దగగర్   మంచి 
జోకులువస్వాడ్.  రాజు  ఆ  జోకులకు   బాగా 
నవవవాడ్.  ఇల్   చ్ల్   ర్జులు   నవివంచి, 

శంకర్    చెపాపుడ్:  "రాజూ,  నువువ   ఇంత్ 
చకకిగా   నవువతావు,  కాన  మరి   అందరికీ 
ఎందుకు  సహాయం  చేయవు?" అని. వెంటనే 
రాజుక్   కోపం   వచేచ్సింద.  శంకర్తో 
మాట్లడటం మానేశాడ్. 
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ఇల్   ఉండగా   ఆ  ఊళ్ళీ   ఎందుకన,  విష 
జవరాలు    మొదలయాయయి.  రాజుక్  కూడ్ 
జబుబ   చేసింద.  ఊళ్ళీ   వెైదుయలు   అందరికీ 
వెైదయం   చేసార్ు-   కాన   రాజుక్    మాత్రం 
చేయల్దు!   రాజు   ఎంత్   అడగినా 
చేయల్దు;  డబుబలు  ఎకుకివ  ఇసాతననానా 
ఎవవర్ూ వెైదయం చెయయల్దు! 

పాపం, దంతో  రాజుక్  జబుబ  చ్ల్  ఎకుకివ 
అయిపోయింద.  ఆర్జు  రాతర వాడక్  జవర్ం 
బాగా  ఎకుకివయ్యసరిక్,  దనినా  గమనించి 
తోట్వాళ్ుళీ  వాడని  ఎత్ుతకొని  డ్కటర్ల  దగగరిక్ 
తీసుకెళ్ళీర్ు.   డ్కటర్ుల  వెంటనే  వెదైయం 
మొదలు  పెట్టర్ు;  జవరానినా  అదుప్లోక్ 
తెచ్చ్ర్ు. 
మళ్ళీ తెలలవారేసరిక్ రాజు జవర్ం త్గిగంద; కాన 
ఇంకా  చ్ల్  నర్సంగా  ఉనానాడ్.  వెైదుయలు 
అనానార్ు- "ఇక  నువువ  ఇంట్క్  వెళ్ళీపో.  నకు 
మాతో  అవసర్ం  పరసుతతానిక్   తీరిపోయినటేల. 
అయినా  నువువ  ఎవవరికీ  సాయం  చెయయవు, 

మరి  మీ  మిత్ురలు  నకు  ఎందుకు  సాయం 

చెయాయల్?  నినునా  వాళ్ుళీ  ఇకకిడక్  ఎందుకు 
తేవాల్?!" అని.  

రాజుక్  అప్పుడ్   చ్ల్  సిగుగ  అనిపించింద. 

అత్ను  అనానాడ్-  "ననునా  మనినాంచండ. 

దయచేసి   నాకు   సహాయం   చేయండ.  నా 
పరవర్తన   సరిగా  ల్దు    అని  అర్థం   అయింద. 

ఇకమీద  నేనూ  వరేవాళ్ళీకు  సాయం  చేసాతను" 

అని. 

వెైదుయలు  హాయిగా  నవావర్ు.  "నకు  బుదధి 
రావాలనే  ఇట్ల  చేసాం,  నిజానిక్  నువవంటే 
మాకు  చ్ల్  ఇషటం"  అనానార్ు.  వాడని 
ఇంకొనినా  ర్జులు  ఆసుపతరలోనే  ఉంచుకొని 
వెైదయం  చేసార్ు.  
జవర్ం  బాగెైంద.  అయితే  రాజుక్  అంత్కంటే 
మలు  జరిగింద-  'ఇత్ర్ుల   సహాయం 
ల్కుండ్  మనం  బత్కల్ము' అని అర్థమెైంద 
వాడక్.  

ఆ  త్ర్ువాత్   రాజు  అందరికీ  సహాయం  చేసూత 
హాయిగా  బరతకసాడ్.
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ఇ ష టం తో   చే స్ త 
కథనం: సింగిత్ం ఆనంద, 4 వత్ర్గత, శాంతనికత్న్ విదయలయం, జహీరాబాద. 

సౌజనయం: జహీరాబాద పిలలల కథలు, మన లైబరర్, జహీరాబాద. 

రావులపాలంలో   కొరత్తగా   పాఠశాల   భవన 
నిరామణం   మొదలైంద.  గపాల,  రాజు, 

మాధవ్   అనే   ముగుగర్ూ   కూలీలుగా 
పనిచేసుతనానార్ు.  
గపాల   ఎప్పుడూ   విచ్ర్ంగా   పనిచేస్వాడ్. 

రాజు  ముఖ్ంలో  ఏ భావమూ కనబడేద కాదు; 

నిరిలపతంగా త్న పని తాను  చేసుకునేవాడ్. ఇక 

మాధవ్   మాత్రం  ఎప్పుడ్  చూసినా  చల్కీగా, 

నవువత్ూ -త్ుళ్ులత్ూ  పనిచేసుతండేవాడ్.  

పాఠశాల   నిరామణానినా   పర్యవక్షించే   శ్రనివాస్ 
మంచివాడ్.  మానవుల  సవభావానినా  అర్థం 
చేసుకోవటం  అంటే  అత్నిక్  ఇషటం.  ర్జూ  ఈ 
ముగుగరి పని తీర్ునూ చూసి చూసి ఒకర్జున 
శ్రనివాస్కు   వాళ్ళీతో  పనితీర్ుల    గురించి 
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మాట్లడ్దమనిపించింద. 

అత్ను  గపాల  దగగరికెళ్ళీ  కూర్చ్ని 
"నువెవందుకు  గపాల,  ఎప్పుడూ 
బాధపడ్త్ుంట్వు?!" అని అడగాడ్. 

"ఈ  కూల్పని  చేయటం  నాకు  అససులు  ఇషటం 
ల్దు.  చదువుకోల్దుగా,  అందుకని  నా 
ఖ్ర్మకొదీద  చేయాల్సువస్తంద. ఇక  సంతోషంగా 
ఎల్ ఉంట్ను?" అనానాడ్ గపాల  . 
శ్రనివాస్ అత్ని పటల సానుభూత పరకట్ంచ్డ్. 

"ఏం చేసాతం, త్పపుదు!" అనానాడ్. 

ఆ  త్ర్ువాత్  అత్ను   రాజు   దగగర్కు   వెళ్ల 
కూర్ుచ్నానాడ్.  "నకమెైనా   ఇబబందులు 
ఉనానాయా,   అంత్   నిరిలపతంగా   ఉంట్వు?" 

అనానాడ్. 

"ఎండలో   పని   చేయడమనయాయ, 
ఇబబందంతానూ.   ఏదో,  నా  భార్య   పిలలల్నా 
పోషంచుకోవాల్గద అని  ఈ  పని  చేసుతనానాను 
కాన,  ఈ పనంటే ఎవరిక్ ఇషటం ఉంటుంద?!" 

అనానాడ్ రాజు. 

"అవునవును!" అనానాడ్ శ్రనివాస్. 

చివర్గా  అత్ను  మాధవ్  దగగరిక్  వెళ్ళీడ్- 

"నువువ   సంతోషంగా   ఎల్ 
ఉండగలుగత్ునానావు  మాధవ్?  ఈ   కూల్పని 
వలల   ఎకుకివ   డబుబలు   రావుగా?"  అని 
అడగాడ్. 

"నాకు   చిననాపపుట్  నుండ    చదువుకోవాలనే 
కోరిక  బలంగా  ఉండేద.  కాన   మా ఊళ్ల బడ 
ల్దు.  ననునా   వరే  ఊరిక్  పంపించి  చదవించే 
స్థమత్   ల్దు,  మా   అమామ  నాననాలకు. 

దంతో   చదువుకోవాలనే   కోరిక   అసలు 
ఏమాత్రం   తీర్ల్దు.  అయితే  ఇప్పుడ్ 
చూడండ, నేను  చదువుకోల్కపోయినా, ఈ 
ఊరి   పిలలలందర్ూ   చదువుకునే   బడని 
నిరిమంచే   అవకాశం   నాకు   వచిచ్ంద!  ఎంత్ 
సంతోషకర్మెైన  సంగత  ఇద!"  అనానాడ్ 
మాధవ్.   

"నకు   దకకిని    చదువు  కూడ్   ఇత్ర్ులకు 
దొర్ుకుత్ుందని  సంతోషంగా  పనిచేసుతనానావు. 

న నుండ నాల్ంట్  వాళ్ుల చ్ల్  నేర్ుచ్కోవాల్. 

మరి  ఇంత్కు  ముందు  పనిని  కూడ్  నువువ 
సంతోషంగానే  చేసావుగా,  అదెట్లగ?" 
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అడగాడ్   శ్రనివాస్ అత్నినా. 
"పాపం,  ఆ  సార్ు  జీవిత్మంతా  కషటపడ 
వెనకసుకుననా  నాలుగు  డబుబలతో  ఇలుల 
కటుటకునానాడ్.   ఆయనకు  ఇలుల  కట్ట  పెట్టన 
ప్ణయమంతా  నాదేగద!  ఇక  ఏం  బాధ!" 

అనానాడ్ మాధవ్ నవువత్ూ. 

"ఓహ! నువువ చేస్ పరత పన నకు సంతోషానేనా 
ఇసుతందననామాట!  బాగుంద,  బాగుంద!" 

అనానాడ్ శ్రనివాస్ ఆలోచనలో పడ్త్ూ. 

19

స రె నై  ల క కి!

టచర్: న  దగగర్   నాలుగు  చ్కెలటులనానాయనుకో, నేను  నినునా  
3చ్కెలటుల  నాకు  ఇచెచ్యయమనానాననుకో? అప్పుడ్ న దగగర్  ఇంకా  
ఎనినా  చ్కెలటుల  మిగులుతాయి?

రాజు: నాలుగు!!
టచర్: ఆc..! అదెల్గ?!

రాజు: మీర్ు  చ్కెలటుల ఇమమనగానే  ఇచేచ్స్ందుకు  నేనేమెైనా  తెల్వి  
త్కుకివ  వాడననుకుంటునానారా?

       నా పేర్ు  గపాల
      నాననా పేర్ు భూపాల
      ప్ట్టంద నేపాల
      తాగింద ఆవుపాల
     చేసింద పాపాల
     అయాయను జైలపాల
స్కర్ణ: సమీర్,6th, రిషవాయలీ.

వ స ు త మా రి పు డ!

సురేష: నాకు  రానారను  మతమర్ుప్  ఎకుకివెైపోతోంద, ఏం  చేయాలో  అర్థం  కావటేలదు.
వినయ: ఏమెైందరా?

సురేష: గుడక్  వెళ్ళీ  వచేచ్టప్పుడ్  మళ్ళీ  పొర్పాటున  నా పాత్  చెప్పుల్  తొడ్కొకిచ్చ్ను.

జోకు

జోకు
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చె డ ప కు రా, చె డే వు! 
ఆధార్ం: బి. సాయికుమార్, 8 వత్ర్గత, z.p.h.school, చెనేనాకొత్తపల్ల.  కథనం: కొత్తపల్ల 

స్మందేపల్లలో  నివసించే  స్మయయ  మంచి 
రెైత్ు.  అయితే చ్ల్ అమాయకుడ్. 

స్మయయ  ఇంట్ని  ఆనుకొనే  నివసిసుతనానార్ు- 

హర్ష, నవీన్ .  వీళ్ుళీ అతతెల్విగాళ్ుళీ.  వీళ్లక్ 
ఎప్పుడూ  స్మయయను  ఏడపించ్లని 
ఉంటుంద. 

స్మయయ  ఒకసారి  మడ  దునినా,  వరి  పొలం 
పెట్టడ్.   హర్శ,  నవీన్ల  చూప్  ఆ  పొలం 

మీద  పడడద.   దనినా  పటుటకొని  ఎల్గెనైా 
స్మయయను ఏడపించ్లని ముచచ్ట  పడ్డర్ు 
వాళ్ుళీ. 
ఆర్జున  స్మయయ  మడక్  మందులు  చల్ల, 
నళ్ుళీ  పెట్ట  ఇంట్క్  రాగానే  వీళ్ళీదదర్ూ  మడ 
దగగరిక్  వెళ్ళీర్ు.   మడ  పచచ్గా  కళ్  కళ్ 
ల్డ్తోంద.  వీళ్ుళీ  ఒకరి  మొహాలు  ఒకర్ు 
చూసుకొని, అటువెైప్ వసుతననా నళ్లను వరేవెైప్ 
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మళ్ళీంచ్ర్ు. అంత్లో వాళ్ల దృషట అకకిడ పెట్ట 
ఉననా  డబాబ  మీద  పడంద-  "ఒరే,  దీనినా 
చూస్సరిక్ నాకు దొడడక్ పోవాలనిపిసుతననాదరా, 

అనానాడ్ హర్ష.  

"నువువ   డబాబ  తీసుకొని  అటువెైప్కు  పో, 

నేను  ఆలోపల  ఇకకిడ  ఇంకా  ఏం  చెయయచోచ్ 
చూసాతను" అనానాడ్ నవీన్. 

హర్శ  అటు  వెళ్ళీగానే  వాడ్  అటూ  ఇటూ 
చూశాడ్.  శుభరంగా త్ళ్త్ళ్ల్డ్త్ుననా కొత్త 
సివచ్  బోర్ుడ  ఒకట్   వాడ  దృషటని  ఆకరిషించింద. 

దనినా  చూడగానే  వాడకొక  ఆలోచన  వచిచ్ంద- 

ఆ  సివచ్  బోర్ుడకు  నాలుగు  సివచ్లు  ఉననాై. 
రెండ్  ఆన్  చేసి  ఉననాై;  రెండ్  ఆఫ్  చేసి  ఉననాై. 
వాడ్  వెక్ల్గా  నవివ,  ఆఫ్  లో  ఉననా  సివచ్లు 
రెండంట్న  ఆన్  చేసాడ్;  ఆన్లో  ఉననా 
రెండంట్న  ఆఫ్  చేసాడ్.   "స్మయయ  వచిచ్ 
చూస్త  కరెంటు  గందర్గళ్ంగా  ఉంటుంద. 

వాడక్ ఏమీ అర్థం కాదు. అప్పుడ్ వాడ్  ఎట్ల 
త్నునాకుల్డతాడో  చూస్త  మజా  వసుతంద!" 

అని  వాడ్  సంబర్పడ్త్ుననాంత్లోనే  దొడడక్ 
పోయి  వసుతననా  హర్ష    పారణం  పోయినటుల 

"ఓ..ఓ..ఓ"  అని  అర్వటం  వినబడడద. 

బయట్క్  వెళ్ళీ  చూస్త  ఏముంద?-  హర్ష 
క్రందపడ  త్నునాకుల్డ్త్ునానాడ్!  వాడ 
చేతక్  ఒక  కరెంటు  తీగ  చుటుటకుపోయి 
ఉననాద! 

ఒక  కణం  పాటు  నవీన్  త్ల  తరిగిపోయింద. 

అయితే మర్ుకణం వాడక్ అర్ధిమెైంద- ఇదేదో 
త్ను  చేసిన  పని  ఫల్త్మనని!  వెంటనే  వాడ్ 
సివచ్బోర్ుడ దగగరిక్  పర్ుగెతత  సివచ్లను అంత్కు 
ముందు  ఉననాటుల  సరిచేశాడ్.  దంతో  హర్ష 
త్నునాకుల్డటం  ఆగింద.  అటుపైెన  నవీన్ 
గబగబా  హర్ష  దగగరికెళ్ళీ,  త్ను  చేసిన 
ఘనకార్యం  చెపపుకుండ్,  "ఈవెైర్ు  ఎందుకు 
ముటుటకునానావురా,  ఊరిక!?"  అనానాడ్. 

"స్మయయగాడక్  తకకి  ప్ట్టంచేటుల,  ఈ 
తీగనొకదనినా  తెంపేదదమనుకునానాను. 

దనిలో  కరెంటు  ఉందని  నాకు  తెలీల్దు!" 

అనానాడ్ హర్ష. 

"పోనల్  పారణాలైనా  దకాకియి"  అని  ఇదదర్ూ 
గబగబా ఇంట్ దరి పట్టర్ు.  ఆ హడ్విడలో 
ఇంకా  చేను  దటకనే  ఇదదర్ూ  జారి  ఒక 

21



కొత్తపల్ల- మార్చ్  2012 

గుంత్లో  పడ్డర్ు.   వీళ్ళీకోసమ  ఎదుర్ు 
చూసుతననాటుల అకకిడ్ననా తేళ్ుళీ రెండ్ వీళ్ళీను 
కసితీరా కుట్టయి! 

తేలు  కుడతే  సామానయంగా  ఎవవరివీ  పారణాలు 
పోవు-  కాన  ఆ  విషం  శర్ర్ంలో  ఉననాంత్  స్పూ 
మనిష నాటయం చేసూతనే ఉంట్డ్- అద అట్ల 
అలలల్లడసుతంద.  ఇంక  వీళ్ళీదదర్ూ  నాటయం 
చేసుకుంటూ   ర్డ్డ  మీద  పోత్ుంటే  చూసిన 
వాళ్ళీంతా  "ఏమెంైదరా,  ఏమెంైదరా"  అని 
అడగటం మొదలు పెట్టర్ు.  

"మరే  మరే.."  అని  నవువతార్ు,  ఏడ్సాతర్ు- 
త్పిపుస్త ఇదదర్ూ ఏం జరిగిందోమటుకు ఎవవరికీ 
చెపపుటం ల్దు. 
త్వర్లోనే వీళ్ల వెనక నవువత్ూ, ఏడ్సూత నడచే 
పిలలల  బృందం  ఒకట్  త్యారెైంద.   వీళ్ుళీ 
ఏడస్త  వాళ్ుళీ  నవువత్ునానార్ు.  వీళ్ుళీ  నవివతే 
వాళ్ుళీ  ఏడ్సుతనానార్ు.  అందర్ూ  గంత్ులు 
వసుతనానార్ు! 

కొంచెం స్ప్ వీళ్ళీ సందడని వినదంగా చూసిన 
పెదదవాళ్ుళీ,  ఆ  త్రావత్  వీళ్ళీదదరిన  ఆపి  ఏం 
జరిగిందో  అడ్గుదమని  చూశార్ు.   కాన 

వీళ్ుళీ ఎకకిడెైనా నిల్స్తగా!? అయితే వీళ్లకంటే 
తొందర్గా ఆ వార్త వీళ్ళీ ఇలుల చేరింద.  

హర్శ,  నవీన్ల  ఇంట్లవాళ్ుళీ  అందర్ూ  ఆ 
సమయానిక్  స్మయయ  ఇంట్లనే  ఉనానార్ు. 

ఏమంటే అకకిడక్ ఒక సావమీజీ వచిచ్ ఉనానార్ు. 

ఆయనకు  చ్ల్  మహిమలు  ఉనానాయన, 

ముఖ్యంగా ఆయన ఒక సారి  ముట్ట, మందస్త 
ఎల్ంట్  ముదరిన  పిచెచై్నా  దెబబకు 
వదల్పోత్ుందన  ఆయనినా  అందరికీ 
పరిచయం చేసుతనానాడ్  స్మయయ . 
సరిగాగ అప్పుడే హర్శ, నవీన్ల నాటయం సంగత 
వాళ్లకు తెల్యవచిచ్ంద.  వాళ్ళీ పేర్ు వినగానే 
సావమీజీ  ఉతాసుహంగా  కళ్ుళీ  మూసుకొని 
"అదే,  అదే!  కర్మ  ఫలం!  తెండ!  వాళ్ళీను  నా 
దగగరిక్ తెండ!" అనానాడ్, త్నూ ఎగుర్ుత్ూ. 

చుటూట  చేరినవాళ్ుళీ  'ఇదే  సందురా,  వినదం 
చూస్ందుకు'  అని  బయట్క్  పర్ుగెతత, 
అపపుట్క  ఇలుల  చేర్ుత్ుననా  హర్శ,  నవీన్  లను 
పెడరెకకిలు  విరిచి  ల్కొకిచ్చ్ర్ు  స్మయయ 
ఇంట్క్. 

అంత్  గడబిడలోనూ  హర్శ,  నవీన్లకు 
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చెమటలు పట్టయి.  తాము చేసిన త్ప్పు పని 
అంత్  త్వర్గా  స్మయయకు  ఎల్ 
తెల్సిపోయిందో  వాళ్ళీకు  అర్థం  కాల్దు. 

స్మయయకు  ఏమీ  తెలీల్దని  వాళ్ళీకు  ఇంకా 
అర్థం  కాకనే,  సావమీజీ   వాళ్లను  ల్గి  ఇంట్ 
మధయలో  నిలబెట్టడ్.   తేలు  విషం  ఇంకా 
దగల్దుగా,  వీళ్ళీ  కాళ్ుళీ,  చేత్ులు 
వణుకుత్ూనే  ఉననాై,  వీళ్ళీ  నాటయం 
కొనసాగుత్ూనే  ఉంద.   దంతో  సావమీజీక్ 
ఆలోచన  వచిచ్  త్నూ  నాటయం  మొదలు 
పెట్టడ్  భయంకర్ంగా,  శివుడల్గా. 

చుటూట  చేరిన  భకుతలంతా  "కొబబరికాయలు 
తెండ, చిలలర్ డబుబలు తెండ" అని అరిచ్ర్ు. 

హర్శ, నవీన్ల  త్ల్లదండ్రలు గబగబా ఇంట్క్ 
పర్ుగెతత చేతకందన డబుబలు, పళ్ుళీ, ఫల్లు 
తెచిచ్వవక త్పపుల్దు! 
ఇట్ల కొంత్స్ప్ జరిగాక, సావమీజీ శాంతంచి, 

పళ్ుళీ  నూర్ుత్ూ  "ఒరే!  కర్మ  ఫలం  చూశారా! 

ఎవర్ు  చేసిన  పనిక్  ఫల్త్ం  వాళ్ుళీ 
అనుభవించ్ల్రా!  మీర్ంతా  తేలు  కుట్టన 

దొంగలు!  ఏమీ  చెప్పుకోల్ర్ు!  ఊర్ుకోండ! 

నాటయం  ఆపండరా!  సావమిక్   ఒక పాడఆవుని 
సమరిపుంచుకోండ!  పాపభార్ం  ఊరిక  పోదు; 
దనం చేయాల్సుందే" అని అరిచ్డ్.  

దంతో  హర్శ,  నవీన్లకు  మరినినా  డబుబలూ, 

మంచి  పాల్చేచ్  ఆవూ  వదల్పోయాయి. 

డబుబలు  వదల్న   విచ్ర్ం  ఎకుకివయ్యసరిక్ 
వాళ్లకెక్కిన తేలు విషం పరభావం కూడ్ త్గిగంద! 

"చూశారా  చూశారా!  సావమీజీ   ఎంత్ 
మహిమగలవార్!  కణంలో  బాగుచేస్శార్ు!" 

అనానార్ు ఊళ్ళీ జనాలు. 

"ఎల్  కనుకుకినానాడ్,  తేలు  సంగత  కూడ్ 
చెపేపుశాడే!  నిజంగానే  మహాత్ుమడేమో!" 

అనుకునానార్ు హర్శ, నవీన్. 

"ఇంత్కీ  ఏం  పిచోచ్,  వీళ్ళీక్?  కనసం  ఇపపుట్క్ 
శాంతంచ్ర్ు  అంతే  చ్లు-  పాడఆవు 
గిటుటబాటే!" అనుకునానార్ు సావమీజీ, చెదర్ని 
చిర్ునవువతో. 

ఇవవీ తెలీని స్మయయ  పొలంలో  నళ్ుళీ   మర్ 
పరకకిక్ మళ్ళీంచేందుకు పర్ుగు పెట్టడ్!
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మ ం చి   మా ట ల  మ హి మ  
ర్చన: ట్.వణుగపాల, 5 వత్ర్గత, పరభుత్వ పారధమిక పాఠశాల, నడమిదొడడ, నార్పుల. 

అనగనగా   ఒక   రాజయం.  ఆ  రాజయప్ 
యువరాజు   కాంతస్నుడ్   చ్ల్ 
చుర్ుకెైనవాడ్.  పరజల   కషాటల్నా   తీర్చ్డ్నిక్ 
ఎటువంట్   సాహసానికెైనా   సిదధిపడేవాడ్. 

ఒకసారి   ఆ  రాజయంలో   వర్సగా  మూడేళ్ుళీ 
వరాషిలు  కుర్వల్దు.  కర్ువు వలల  పరజలు ఎననా 
ఇబబందుల  పాలవుత్ునానార్ు.  రాజుగార్ు 
కర్ువు  నివార్ణకోసం  ర్కర్కాల  పనులు 

చేపట్టర్ు. 
ఒకర్జున  ఆయన  సభలోని  వార్ందరిన 
అడగార్ు-'సమృదధిగా   వరాషిలు   కుర్వాలంటే 
ఏం  చేయాల్?'అని.  

"చెటులనాట్ల్"  అనానార్కర్ు.  "అడవులు 
పెంచ్ల్"  అనానార్కర్ు. "త్పసుసు  చెయాయల్" 

అనానార్కర్ు. 
"ఈ  సంవత్సుర్మ  వానలు  పడ్లంటే  ఏం 

24



కొత్తపల్ల- మార్చ్  2012 

చేయచోచ్ చెపపుండ" అనానాడ్ మహారాజు. 

రాజగుర్ువు  ముందుకు  వచ్చ్డ్.  త్ను 
శాసాతరిలోల వెతక్  కనుగొననా విషయానినా చెపాపుడ్- 

"రాజాయనిక్  చ్ల్  దూర్ంలో  దటటమెనై  అడవి 
ఉంద.  ఆ  అడవిలో    పరతేయకమెైన   వృకం  ఒకట్ 
ఉంద.  దని  కొమమను  తీసుకువచిచ్  నాట్తే 
చ్లు-  వెంటనే  వరాషిలు   కుర్ుసాతయి" 

అనానాడ్. 

"నిజంగానా?" అడగార్ు రాజుగార్ు. 

"శాసాతరిలోల   అల్  ఉంద.  అవి  నిజమో,  కాదో 
నేను చెపపుల్ను" అనానాడ్ రాజ గుర్ువు.  

"సరే,  చూదదం.  ఎవర్ు  తెసాతర్ు?"  అని 
రాజుగార్ు  అనానార్  ల్దో-  చ్ల్  మంద 
యువకులు  ముందుకొచ్చ్ర్ు.  'నేనంటే 
నేను' అని పోట పడ్డర్ు. 
రాజుగార్ు  ఒకొకికకిరిన  అడవిలోక్ 
పంపించ్డ్. 

అందర్ూ  ముఖాలు  వళ్ళీడేసుకొని  వెనక్కి 
వచ్చ్ర్ు. 

"ఆ చెటుట కొమమను కొటటటం  మా వలల కాల్దు. 

దనికవ  మాయలుననాటులననాై.   మం  ఎనినా 
ర్కాలుగా  నరికందుకు  పరయతనాంచినా  అద 
తెగనే ల్దు!" అనానార్ు వాళ్ుళీ. 
యువరాజు    కాంతస్నుడ్   ముందుకు 
వచ్చ్డ్.  "నేనే   తెసాతను"  అని  బయలుదేరి 
వెళ్ళీడ్.  

గుర్ువుగార్ు  చెపిపున  ఆనవాళ్ళీ పరకార్ం 
అడవిలోక్  వెళ్ళీడ్  కాంతస్నుడ్. 

అంత్మంద  తొరక్కిన  దరేగా,  ఆ  వృకం 
తేల్కగానే దొరిక్ంద. 

కాంతస్నుడ్  దని  ముందు  నిలబడ్డడ్ 
గొడడల్  చేత్  బటుటకొని.  ఒక  నిముషంపాటు 
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ఆలోచించ్డ్-  "ఇద  మహిమ  గల  వృకం. 

దీని  కొమమను  గొడడల్దవరా  సంపాదంచల్ం. 

ఏవ  మంతారలు  ఉండ  ఉంట్యి" 

అనుకునానాడ్.  గొడడల్ని  క్రంద  పడేసాడ్. 

చేత్ులు  జోడంచి  ర్కర్కాల  దేవత్ల్నా 
పారరిథంచ్డ్.  ఎనినా  మంతారలు  చదవినా  ఏమీ 
పరయోజనం అయితే కలగల్దు.  

ఆఖ్రిక్   కాంతస్నుడ్   చెటుట   ముందు 
మోకరిల్లడ్- "ఓ  వృకమా! దయచేసి  నాకు 
సహాయం   చేయవా!" అని  పారధేయ పడ్డడ్. 

ఆశచ్ర్యం!  మర్ుకణం  ఆ  చెటుట  నవివంద! 

కొమమల్నా  గల  గల  ల్డంచింద.  "చేసాతల్, 

చేసాతల్" అననాటుల వీచింద గాల్. 

 కాంత   స్నుడక్  చ్ల్   సంతోషం  వసింద. 

"ధనయవాదలు,  చెటూట!"  అనానాడ్.   ఆ 

మాటలు  అనానాడోల్దో,  ఒక కొమమ  త్నంత్ట 
తానే తెగి పడడద కాంతస్నుడ ముందు. 

'దయచేసి'  'ధనయవాదలు'  అనే   మాటలు 
రెండూ   చ్ల్  శక్త వంత్మెనైవని  గరహించ్డ్ 
కాంతస్నుడ్.  

చెటుటకు  మర్సారి  ధనయవాదలు  తెల్పి,  ఆ 
కొమమను   తీసుకెళ్ళీ    రాజయంలో    నాట్డ్. 

కొమమను   నాట్న   రెండ్   ర్జులోలనే    వరాషిలు 
కురిసాయి!    రాజయంలోని    చెర్ువులననా 
నిండ్యి! 

మంచి  మాటలు  కతతవటు కంటే  బలమెైనవని 
అర్థమెైన   యువరాజు  అటుపైెన  వాట్ని  త్న 
నిత్య  జీవిత్ంలో  వాడటం  మొదలు  పెట్టడ్- 

కాలకరమంలో  అందర్ూ  '  మా  మహారాజు 
చ్ల్ మంచివాడ్!' అనుకునేటుల ఎదగాడ్.
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త్ండర: పడ్కొని కూడ్ ప్సతకాలు చదువుత్ునానావురా! ఎంత్ మంచి వాడవి, నువువ!
కొడ్కు (మనసులో): ఇవి చదువుత్ుంటే నిదర బాగా వసుతంద  నానానా, అందుకని..!
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బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డ!
నిర్వహణ: శ్రమత జి.లల్త్, telugu4kids.com

ఈ బొమమను చూడండ.. ఏం జర్ుగుతోంద?

అమమ,  అవవ,  బాబు-  అందర్ూ   కల్సి  ఎకకిడకో  బయలుదేరి  పోత్ుననాటులనానారే,  గాడదనూ 
వెంటబెటుటకొని  పోత్ునానారా? మీకు  తెలుసా  వాళ్ల కథ?  తెల్స్త మాకు  రాసి  పంపండ.  బాగుననా 
కథని  రెండ్ నలల త్రావత్ కొత్తపల్లలో పరచురించి, ఒక కాపీ మీకూ అందసాతం!

మీ కథలు పంపాల్సున చిర్ునామా:

కొత్తపల్ల బృందం, యంఆర్వ ఆఫీసు దగగర్, చెనేనాకొత్తపల్ల, అనంత్ప్ర్ం జిల్ల-515101
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సా హ స  యా త్ ర
ర్చన: కార్తక, పదవ త్ర్గత, విదయరిథ సృజనకుటర్, విజయవాడ.

అదో  అమావాసయ  రాతర.   కెపెటన్  డకసున్  త్న 
చుర్ుకెైన కళ్లతో త్మను చుటుటముట్టన  కట్క 
చీకట్లక్  తీకణంగా  చూసుతనానాడ్.  ఇప్పుడ్ 
అత్ని  చూప్కు  పొగమంచు  కూడ్ 
అడ్డపడటం  మొదలట్టంద.   ఆ  పడవలో 
అత్నితోపాటు అర్ుజన్ సింగ, చందన్ దస్ అనే 
కళ్సీలు  ఇదదర్ు  మాత్రం  ఉనానార్ు-  ఇదదర్ూ 
నర్సంగా పడ్కొని ఉనానార్ు.

ఆ  సమయంలో  ఎల్ంట్  పరమాదం  త్లతతనా 
త్న  సహచర్ులను  హచచ్రించేందుకు, 

ఎదుర్కినేందుకు  సిదధింగా  ఉనానాడ్  కెపెటన్ 
డకసున్.  అల్ కాపల్ కాసుతననా అత్ను విశారంత 
తీసుకుంటుననా  త్న  సహచర్ులవెైప్  చూసి 
గాఢంగా నిటూటరాచ్డ్.  అపపుట్వర్కు జరిగిన 
సంఘటనలు  అత్ని  కళ్ళీముందు 
కదల్డ్యి.

******
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అద  వసంత్ం.   గాలులు  అదుభుత్ంగా 
వీసుతనానాయి.   జోర్ుగా  వీసుతననా  సముదరప్ 
గాల్  అందరిలోనూ  ఉతాసుహానినా  పెంచుతోంద. 

కళ్సీలు  "బాదషా"ని  వసుత  సామగిరతో 
నింప్త్ునానార్ు.  ఒకోకి  కళ్సీ  ఆర్గాయనినా 
నిశిత్ంగా  పర్క్షిసుతనానాడ్  కెపెటన్  డకసున్. 

"బాదషా" బిరట్ష ఇండయా వారి యుదధినౌక. 

ఆర్జునే  అద  ఇంగలండ్కు  పయనం 
అవుత్ుననాద.   1000 టనునాల  పటుట, 
200 టనునాల వెండ, 100 టనునాల బంగార్ం, 

ఇంకా  పెదద  మొతాతలలో  సుగంధ  దరవాయలు 
అందులో  నింపబడ్డయి.   బాదషా 
వాట్ననినాట్న ఇంగలండ్కు చేర్చ్వలసి ఉననాద: 

ఇద అందరికీ తెల్సిన నిజం.

కాన బాదషా అసలు కర్తవయం అద కాదు. 

ఎననా  వందల  సంవత్సురాల  క్రత్ం  దచబడన 
చోళ్ుల  గుపతధనరాశి   ఒకట్  ఈ  మధయనే 
బయటపడంద.  దని విలువ  వెల కటటల్నిద. 

అందులోని ర్త్నారాశి అమూలయమెైనద.  దనినా 
ఎవరికీ  తెల్యకుండ్  బిరటన్కు  చేర్వయటం 
బాదషా కర్తవయం...

అర్ుజన్  సింగ  ఇంకా  ఆలోచనలోల  ఉండగానే 
బాదషాకు  దగగర్ల  వచిచ్  ఆగిందొక  నలల  గుర్రప్ 
బగ్గ.   దని  వెనక  వందమంద  సెైనికులు 
వచ్చ్ర్ు.   అర్ుజన్సింగ,  మర్  ముగుగర్ు 
సెైనికులు కల్సి బగ్గలోంచి ఒక బర్ువెైన ఇనుప 
పెట్టను  దంపార్ు.   దనినా  మోసుకెళ్ళీ 
బాదషాలో  దనిక్  కట్యించబడన  గదలో 
దనినా  భదరం  చేశార్ు.   ఆపైెన  ఆ  గద  బయట 
ఇదదర్ు సెనైికులు కాపల్గా నిలబడ్డర్ు.

నిర్ణుత్  సమయానిక్  "బాదషా"  కూత్  వసింద. 

అందర్ూ ఓడపైెక్ చేర్ుకునానార్ు.  బాదషాపైెన 
ఈసారి  మొత్తం  180 మంద 
పరయాణంచబోత్ునానార్ు.  వాళ్లలో  వంద- 

మంద  సెనైికులు,  మిగిల్న  80 మందీ 
కళ్సీలు.
కెపెటన్  డకసున్కు  త్పపు,  వీళ్ళీలో   ఎవవరికీ  త్మ 
పర్యటనలోని అసలు ర్హసయం తెలీదు!

కళ్సీలు  వారి  వారి  సాథనాలోలక్  వెళ్ళీగానే 
తెర్చ్పలు  విచుచ్కునానాయి.  కొదద  కణాలోలనే 
అవి  త్మ  నిండ్  గాల్ని 
నింప్కునానాయి..బాదషా బర్ువుగా కదల్ త్న 
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పరయాణానినా  మొదలుపెట్టంద.

ఇందులో  ఎవరికీ  సముదర  పరయాణం 
కొత్తకాదు.   పరయాణం  జోర్ుగా 
సాగుత్ుననాదని  అందర్ూ  ఉతాసుహపడ్-

త్ునానార్ు-  వాళ్లకు  ఎదుర్వవనుననా  పరమాదం 
గురించి పాపం, వాళ్లవవరికీ తెలీదు.

ఆర్జు సాయంత్రం తెర్చ్ప తారళ్లను 
పరిశ్ల్సుతననా ఓ కళ్సీక్  దూర్ంగా సముదరంలో 
ఏదో  నలుసుల్ంట్  వసుతవు  దర్శినమిచిచ్ంద. 

నిముష  నిముషానిక్  అద  పెదదదెైంద..చ్ల్ 
వగంగా అద వాళ్లవెైప్కు దూసుకు రాసాగింద. 

'అదొక  యుదధినౌక'  అని  కళ్సీ  గురితంచే  సరిక్ 

అద చ్ల్ దగగరిక వచేచ్సింద.  దనిమీద ఉననా 
జండ్ను  చూస్టపపుట్క్  అత్నిక్  మూర్ఛ 
వచిచ్నంత్  పనైంద-  "సముదరప్  దొంగలు! 

సముదరప్  దొంగలు!"  అననా  వెరిరకక 
వెలువడంద అత్ని నట్లంచి!

బాదషా  మీద  ఉననా  సెనైికులందరిన  బిరట్ష 
ఇండయా  పరభుత్వం  ఏరి  కోరి  ఎంపిక 
చేసుకుననాద.   పరమాద  సమయాలోల  ఏం 
చేయాలో  వాళ్లకు  బాగా  తెలుసు. 

కళ్సీలందర్ూ  వారి  వారి  సాథనాలోల  నిలబడ 
ఆదేశాలకోసం  చూసుతంటే  సెనైికులందర్ూ 
త్మ  త్మ  ఆయుధాలను 
సరిచూసుకునానార్ు.   కొందర్ు  త్ుపాకీలను 
ఎకుకిపెట్టర్ు;  మరికొందర్ు  ఫిర్ంగులను 
సిదధించేశార్ు.  
శత్ురనౌక  దగగర్వవగానే  వాళ్లకు  అర్థమెైంద- 

తాము  ఎదుర్కిబోత్ుననాద  అత  గొపపు 
సముదరప్ దొంగ- "బాలక బియర్డ"ని!

అత్నినా  చూడగానే  కెపెటన్  డకసున్  గుండె 
జారిపోయింద.   వెంటనే  త్న  కాబిన్  లోక్ 
పర్ుగెతత బిరట్షఇండయా గవర్నామెంటు వారిక్ 
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ట్ల్గారఫ్  దవరా  సందేశం  పంపాడ్-  దడ 
గురించి,  బాదషా  పరసుతత్ం  ఉననా  చోటు 
అక్షాంశ-రేఖాంశాలగురించి-  వీలైనంత్ 
త్వర్గా సహాయానినా పంపమని జోడంచ్డ్.

కెపెటన్ డకసున్కు తెలుసు- బాలక బియర్డ వచిచ్ంద 
బంగార్ం  కోసం  కాదు-  వెలకటటరాని 
గుపతధనరాసి   బాదషా  మీద  ఉననాదని  అత్నిక్ 
ఎల్గ తెల్సిపోయి ఉండ్ల్!

కెపెటన్  డకసున్  బయట్క్  వచేచ్సరిక్  అర్ుప్లు, 

కకలు,  త్ుపాక్  కాలుపులు,  ఫిర్ంగి  మోరత్లతో 
నౌకలు  రెండూ  దదదరిలులత్ునానాయి. 

వాటనినాట్  నడ్మ  పర్ుగెత్ుతకుంటూ  గుపత 
ధనం  ఉననా  కబిన్కు  వెళ్ళీడ్  కెపెటన్  డకసున్. 

కాయబిన్కు  కాపల్  కాసుతననా  నలుగుర్ు 
సిపాయిలన,  త్నకు  నమమకసుతడెైన 
చందన్సింగ  అనే  కళ్సీని   ప్ర్మాయించి, 

లోపలుననా  పెట్టను  హడ్విడగా  బయట్క్ 
తెచ్చ్డ్.  

ఆర్ుగుర్ూ  కల్సి  పెట్టను  మోసుకెళ్ళీ 
బాదషాను  ఆనుకొని  ఉననా   చిననా   డంగ్లోక్ 
ఎక్కించేసరిక్,  చ్ల్  మంద  దొంగలు బాదషా 

మీదక్ ఎగబారకటంమొదలైపోయింద.  అర్ుజన్ 
సింగ  మినహా  అంత్వర్కూ  పెట్టను  మోసిన 
సెైనికులు  ముగుగర్ూ  దొంగల  త్ుపాకీ  గుళ్ళీకు 
ఆహుత్యాయర్ు.  

మిగిల్న ముగుగర్ూ గబగబా డంగ్లోక్ ఎక్కి 
దనినా  బలంగా  సముదరంలోక్  తోసార్ు. 

బాదషాపైెన  యుదధిం  భయంకర్ంగా 
కొనసాగుత్ూనే  ఉంద.  ఆలోగా  ముగుగర్ూ 
తెడ్ల  వసుకుంటూ  డంగ్ని  బాదషాకు 
దూర్ంగా తీసుకెళ్ళీర్ు.

అంత్లో  వెనకనుండ  చ్ల్  కాగడ్లు, 

త్ుపాకీ  గుళ్ుళీ  వారివెైప్కు  దూసుకు  వచిచ్నై. 
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ఫిర్ంగి  గుళ్ుళీ  అలలంత్దూర్ంలో  సముదరంలో 
పడ  నిలువెత్ుత   కెర్ట్లను  ల్పినై.   వాట్ని 
త్పిపుంచుకుంటూ  ముగుగర్ూ  పారణాలను 
అర్చేత్ పటుటకొని తెడ్ల వశార్ు.  

వాళ్ళీ వెనకగా మరికొనినా డంగ్లు బయలు 
దేరాయి.   ఒకోకి  డంగ్లోను  ఐదర్ుగుర్ు 
సముదరప్ దొంగలు!  అయితే అప్పుడ్ రేగిన 
త్ుఫానులో  ఎవరిక్  వార్ు  వరెైనార్ు!  తాము 
ఇప్పుడ్,  ఇకకిడ,  ఇల్గ,  ఒంటరిగా 

పడవలో  చికుకికొని  ఉనానార్ు!

   ***

దూర్ంగా  ఒక  పొగబోటు  శబదం  విని  కెపెటన్ 
డకసున్  త్న  ఆలోచనల  నుంచి  బయట 
పడ్డడ్.  వెంటనే  త్న  సహచర్ులను 
మల్కిల్పు   విషయం  చెపాపుడ్.   అందర్ూ 
ఆయుధాలను  సర్ుదకొని  దడని 
ఎదుర్కినేందుకు సిదధిం అయాయర్ు. 

అయితే  ఆ  వచిచ్ంద  బిరట్ష  నౌకాదళ్ం  వారి 
మర్పడవ!  అద  త్మ  కోసమ 
వెత్ుకుత్ుననాదని  తెల్సి  పడవలోని  ముగుగర్ూ 
సంతోషంగా  ఊపిరి  పీలుచ్కునానార్ు.  రెండ్ 
ర్జులుగా  నళ్ుళీ-ఆహార్ం  ల్కుండ్ 
సముదరంలో  అల్లడ్త్ుననా  వారిక్  ఇప్పుడ్ 
విముక్త  కల్గింద!  ఇక  సంపదంతా 
సునాయాసంగా   బిరటన్    చేర్ుకోగలదు!
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ఏ మి  పే రమ!

టచర్: మాత్ృభాషకీ  పరాయిభాషకీ  గలతేడ్  ఏమిట్   చెపపుండ?!

కారితక: మాత్ృభాష   కళ్ళీవంట్ద, పరాయిభాష  మీర్ు  పెటుటకుననా  కళ్ళీజోడ్  వంట్ద.

జోకు
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ఇందు బిందు మంచి స్నాహిత్ురాళ్ుళీ.  
చదవద మూడో త్ర్గతే గాన, తెల్వి 
తేటలు మాత్రం పెదదవాళ్ళీంత్ ఉననైా. 
కషాటలోల ఉననావాళ్లక్ సాయం చేయటంలో 
వాళ్ళీప్పుడూ  ముందు నిలుసాతర్ు.
అయితే అజాగరత్త కొదీద, 'ఎవర్  ఏదో 
ఇచ్చ్ర్ు కద' అని   తీసుకొని తంటే 
ఏమౌత్ుందో  సవయంగా  అనుభవించి 
తెలుసుకోవాల్సు వచిచ్ంద వాళ్ళీకు! 

ఒకర్జు ఏమెైందో చూడండ--...

ఒక గురడడ అత్ను పాపం, అటూ 
ఇటూ చూసుకోకుండ్ ర్డ్డ 
దటుత్ునానాడ్..

 హేయ!ఆగు!

 అకకిడ్ననా ఒక తాత్ వీళ్ళీను 
భల్ మెచుచ్కునానాడ్. 

వాళ్ళీంట్క్ ర్మమని 
పిలుచుకెళ్ళీడ్ కూడ్!

 మంచి పిలలల్ర మీర్ు!

తాత్ వాళ్లని బాగా ఉబిబంచి, సీవటుల 
 ఇచ్చ్డ్.  అవి తనగానే వాళ్ళీకు 
విపర్త్మెనై కడ్ప్నొపిపు ప్ట్టంద. 

కళ్ుళీ తరిగిపోయాయి..

అ..అయోయ!! నాకమౌతోంద?!

ఇదదర్ూ ఎంత్స్ప్ అల్ పడ 
ఉనానార్ తెలీదు- మెలకువ 
వచేచ్సరిక్  మాత్రం ఇదదరి కాళ్ూళీ-
చేత్ులూ కట్టపడేసి ఉననైా..!

మోసం!

ఉపాయం 
దొరిక్ంద!

ఇందు బిందులు  దగగర్గా 
దొరాలర్ు! ఒకరి చేత్ుల్కర్ు 
విడపించుకునానార్ు! ఆపైెన 
కాళ్ూళీనూ!!

ఒకరికొకర్ు తోడ్

ఇప్పుడెట్ల? 

అదగ, పైెన

కుర్చ్ మీద నేను, 
నామీద నువువ!!

ఇందు 
బిందు 
ఏమాత్రం 
భయ 
పడల్దు!
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ఒకరిమీద ఒకర్ు ఎక్కి నిలబడేసరిక్ మామూలుగా  
అందని వెంట్ల్టర్ుకూడ్ అందంద..

ఇందు దంట్లంచి దూక్ బయట పడంద..! మరి 
బిందు సంగతెల్గబాబ..? క్డ్నాపర్ుల 
వచేచ్సుతంట్రేమో, త్వర్గా  ఏదెైనా చెయాయల్!

ఇందు నేర్ుగా పోలీసు స్టషనుకు పర్ుగు పెట్టంద..

ర్ండ! త్వర్గా!!

దొంగల్దదర్ూ త్లుప్ తీస్సరిక్ గదలో పోలీసులు!

హాండసుప! యువార్ అండర్ 
అరెస్ట!!

"మీర్ు భల్ పని చేశార్మామ! పెదద దొంగల్నా పట్టంచ్ర్ు! 
మీ అంత్ ధైర్యం ఉననా పిలలల్నా నేను ఇంత్ వర్కూ 
చూళ్ళీదు! బెసాటఫ్ లక!! అయితే ఇకమీద ఎప్పుడూ 
పరిచయం ల్నివాళ్ుళీ ఇచేచ్వి ఏవీ తనకండ, సరేనా?”

"మీకు సాహస బాలల అవార్ుడ ఇమమని సిఫార్ుసు 
చేసాతను..మీ చదువులకయ్య ఖ్ర్చ్ంతా ఇకమీద 
పరభుత్వమ భరిసుతంద! బాగా చదువుకొని, 

పదమందక్ సాయ పడండ!” అనానార్ు ఇనసుపెకటర్ు.
కంగారటుయల్షన్సు!        'పిలలల్గా' అనుకునానాం..

                               మీర్ు  పిడ్గుల్!
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మ ం చి త్ న ం  
ర్చన: జ. రాజేశవరి, 7 వత్ర్గత , మార్గలడ , అర్వింద హై సూకిల, కుంచనపల్ల. 

వటపాలం  సముదర  తీర్ంలో  ఉననా  ఒక  గారమం. 

ఆ  గారమంలో   రాము,  శాయము,  గపి   అనే 
ముగుగర్ు   యువకులు   ఉండేవార్ు.  వాళ్ుళీ 
చిననానాట్   నుండీ  మంచి  స్నాహిత్ులు. ఎదుట్ 
వారిక్  ఆపద  వస్త  చూసూత   ఊర్ుకోర్ు. త్పపుక 
సహాయం   అందసాతర్ు.  వాళ్ుళీ    ముగుగర్ూ 
కల్సి  ఎననా  సాహసాలు  చేశార్ు కూడ్ను. 

చెపపుటం  మరిచ్పోయాను,  వాళ్లకు   ట్పీలు 

అంటే  కూడ్  చ్ల్   ఇషటం  .  అవి   పెటుటకొని 
వాళ్ుళీ   ఒకసారి    పడవలో    సముదరనిక్ 
వెళ్ళీర్ు,  చేపలు   పటటడ్నిక్.  అయితే 
అపపుట్క   ఆకాశంలో    మఘాలు 
కముమకోసాగాయి.   వాళ్ుళీ    'ఒడ్డకు 
వెళ్దము'  అనే   లోగానే   పెదద   త్ుఫాను 
మొదలైంద.  సముదరంలో   పెదద  పెదద   అలలు 
రాసాగాయి!  ముగుగర్ూ  బలంగా  తెడ్ల  వసూత 
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తీర్ం  చేర్ుకునేందుకు  పరయతనాసుతనానార్ు. 

గాల్  వాళ్ళీ  పడవని  అటూ  ఇటూ 
నట్టవసుతననాద. 

అంత్లో   వాళ్లకు  ఒక  పెదద   పడవ కనబడంద. 

అద  సముదరంలో  ఇంకా  లోపల్క్  ఉంద. 

త్ుఫాను  తాక్డక్   దని  తెర్చ్పలు   ఎకకిడో 
దెబబతననాటులనానాయి.   అకకిడే  మునిగి 
పోయ్ందుకు సిదధింగా ఉంద.  అందులో ఉననా 
దదప్  15 మంద  పరయాణీకులు భయంతో 
అర్ుసుతనానార్ు-  "కాపాడండ,  కాపాడండ" 

అని!   

వాళ్ళీ   అర్ుప్లు   వినానాక    రాము,  శాయము  , 
గపి  ఇక ఏమీ ఆలోచించల్దు.  త్మ పడవని 
వెనక్కి  తపిపు,  అత  కషటం  మీద  ఆ  పడవను 
చేర్ుకునానార్ు.   త్మ  దగగర్ుననా  మూడ్ 

తెడలకూ  ఆ  పడవ  అడ్గున  పడేసి  ఉననా   ఇర్వెై 
తెడలను  జోడంచ్ర్ు.   ఏడ్సుతననా 
పరయాణీకులందరికీ  వాళ్ల  వాళ్ల  శక్తని  బట్ట 
ఒకట్  రెండో  తెడ్ల  ఇచ్చ్ర్ు-  అందర్ూ 
కల్స్టపపుట్క్ పడవ కొంచెంగా కదల్ంద! 

ఒకసారి  పడవ  కదల్సరిక్  అందరికీ  ధైర్యం 
వచిచ్ంద-  ఏడ్ప్లు  ఆగిపోయాయి. 

అందర్ూ  విశావసంతో  తెడ్ల  వసార్ు. 

భయంకర్ంగా  వీసుతననా  గాలులు  కూడ్   వాళ్ళీ 
సమెైకయ  శక్త   ముందు  త్లవాల్చ్  దరి 
వదల్యి.   పడవ  క్షేమంగా  ఒడ్డ 
చేర్ుకుననాద. 

ఆర్జున  వాళ్ుళీ  ముగుగర్ూ  కవలం 
అంత్మంద  పారణాలను   కాపాడటమ  కాదు; 

'కల్సి  పని  చేస్త  ఎంత్ట్  కషాటననానైా  దటగలం' 

అని నిర్ూపించ్ర్ు.  వాళ్ళీ శక్త సామరాధియాలను, 

మంచిత్నానినా  గురితంచిన  పరభుత్వంవార్ు 
అటుపైెన   వాళ్ళీని  త్మ  నౌకా  విభాగంలో 
చేర్ుచ్కుని సత్కిరించ్ర్ు!
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వి షా ద  యా త్ ర
జయదీప  రాసిన  ఈ  కథ,  ఆంగల  సాహిత్యప్  ఒర్వడని  ఒకదనినా  అచచ్ంగా   ప్ణక్  ప్చుచ్కుననాద.  ఎవర్  
ఒకరిదదర్ు  పెదదవాళ్ుళీ త్పిపుస్త, తెలుగులో ఇల్ంట్ కథల్నా అసలు ఎవవర్ూ రాసినటేల  ల్ర్ు! 

కథ, కథనం:  జయదీప, 10 వ త్ర్గత, విదయరిథ సృజన కుటర్, విజయవాడ.

నేలమీద నా శర్ర్ం నిససుహాయంగా పడ ఉంద. 

ఇసుక  యొకకి   ఆ  వెచచ్ని  సపుర్శి  నా 
నిససుహాయత్ను  మరిచ్పోయ్ల్  చేసుతననాద. 

ల్వుపాట్  తాళ్ళీతోబంధించబడన  నా  శర్ర్ం 
సావత్ంత్రయం  కోసం  ఉవివళ్ూళీర్ుత్ుననాద. 

సగం  తెర్వబడన  నా  కళ్ుళీ  చుటూట  ఉననా 
ఇసుకను,  ఎదుర్ుగుండ్   ఉననా  సముదరనినా 

నిసాసుర్ంగా చూసుతనానాయి..

అప్పుడో వయక్త వచ్చ్డకకిడక్.  ననునా బంధించి 
ఉననా  తారళ్ళీనినాట్న  కోసివసి,  'నా  వెంట  రా!' 

అని  ఆదేశించ్డ్.   నేను  మార్ు  మాట్లడ 
కుండ్  అత్ని  వెంట  వెళ్ళీ  అత్ను  ఎక్కిన  ఓ 
పడవలోక్  ఎకాకిను.   అననాం  తని 
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ఎనినార్జులైందో  మరి,  పడవలో  ఒక  మూలన 
చతక్ల  పడేంత్వర్కూ  నాకు  ఊపిరి  ఆడనటేల 
ల్దు!  ఆకాశప్ వెలుత్ుర్ును త్టుటకోల్నటుల 
నా కళ్ుళీ వాటంత్ట అవ మూత్లు పడ్డయి.

మళ్ళీ  తెల్వి  వచేచ్సరిక్,  నేనక్కిన   పడవ 
కదులుత్ుననాటుల నాకు  తెలుసుతననాద. పడవలో 
నాతో  కల్పి  మొత్తం  ముగుగర్ం  ఉనానాం. 

వాళ్లలో  ఒక  మధయ  వయసుకిడ్   నాకు  ఒక 
కవర్  అందంచ్డ్-  అందులో  కొంచెం 
ఆహార్ం ఉంద!

వాళ్ళీదదర్ూ  నావెైప్  ఆసక్త  ల్ని  మొహాలతో 
చూశార్ు.  నేను వాళ్లచిచ్న అననాం తనేందుకు 
ఒకసారి  త్టపట్యించ్ను;  కాన  చివరిక్ 
ఆకల్  గెల్చింద.   నా  దృషటని  వాళ్ల 
మొహాలమీద  నుంచి  మర్ల్ంచి,  తనే 
అననాంపైెన పెటటటం మొదలట్టను..

మళ్ళీ  నిదరల్చ్క  అడగాడ్  వాళ్లలో  ఒకడ్- 

"కొంచెం శక్త వచిచ్నటులంద.. మాట్లడ గలవా, 

ఇప్పుడ్?" అని.

నాగురించి చెపపుటం మొదలట్టను.

"నేనొక  సెైనికుడని.   యుదధిసమయంలో 
శత్ురవులు  ననునా  బందీని  చేశార్ు. 

పరయాణసూత ఆ దీవిలో  ఆగార్ు వాళ్ుళీ.  వాళ్ల 
దగగర్ుననా ఆహార్ం అయిపోవచిచ్ంద.  నా వలల 
వాళ్లకు  ఒరిగేదేమీ  ల్దని  తెల్యవచిచ్ంద-ఇక 
నామీద  ఆహారానినా,  నళ్లను  వెచిచ్ంచటం 
వృధా.   దయగలవాళ్ుళీ  కనుక,  ననునా 
సముదరంలో విసిరెయయకుండ్ ఆ దీవిలో వదల్ 
పెట్ట వెళ్ళీపోయార్ు" అని వివరించ్.

"మా ఊర్ు ఇకకిడక్ 50 మెైళ్ళీ దూర్ంలో 
ఉంద.  ముందు  నినునా  అకకిడక్  తీసుకెళ్తం. 

ఆ  త్రావత్  నినునా  మీ  ఊరిక్  ఎల్  చేరాచ్లో 
ఆలోచిసాతం" అనానార్ు వాళ్ుళీ.
శత్ురవుల  దెబబలతో  ఒళ్ుళీ  హూనమెైన  నాకు, 

ఆ  సుదీర్ ఘ  పరయాణంలో  ఎప్పుడ్  నిదరపట్టందో 
తెలీదు.  మళ్ళీ  పొరదుదన  కళ్ుళీ  తెరిచేటపపుట్క్ 
మా  చుటూట  అనంత్మెైన  సముదరం.   వాళ్ల 
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మొహాలు  చూడగా  నాకు  అర్థమెైన  విషయం 
ఏంటంటే- రాతర వచిచ్న  త్ుఫానులో మం దరి 
త్పాపుం!

అయితే  వాళ్ళీదదర్ూ  అనుభవం  ఉననా 
నావికులు.   త్పిపుపోయామననా  బాధ 
అణుమాత్రం  కూడ్  కనబడల్దు  వాళ్లలో. 

ఎటువెైప్  పోవాలో  లకకిలు  వసుకొని, 

అటువెైప్కు  వగంగా  పడవను  నడపటం 
మొదలట్టర్ు  ఇదదర్ూ.   సగం  ర్జు 
గడచింద..  చుటూట నల్ర్ంగు సముదరం  త్పపు 
మరేమీ కనబడటం ల్దు.

వాళ్ళీదదర్ూ వంత్ుల వార్గా పడవను నడపే 
బాధయత్  తీసుకుంటునానార్ు.   ఊరిక 
కూర్ుచ్ంటుననాందుకు  నాకు  సిగుగగా  ఉంద- 

కాన ఏం చేస్ద, శర్ర్ంలో ఏమాత్రం శక్త  ల్దు. 

మెలలగా  ఒకర్జు  గడచింద.   పడవలో  తారగే 
నళ్ుళీ  ఎకుకివ  ఉననాటుల  ల్వు.   సముదరంలో 
నళ్ుళీ ఉపపుగా ఉంటై్- తారగేందుకు పనిక్ రావు.

నేను  మెలలగా  శక్తని  కూడగటుటకొని 
కూర్ుచ్నానాను.   "నళ్ుళీ  కావాలంటే  తారగు. 

ఆహార్ం  కూడ్  నక.  కొంచెం  పొదుప్గా 
ఉండ్.  నేల  ఎపపుట్క్  త్గులుతందో  చెపపుల్ం" 

అనానాడ్ వాళ్ళీలో ఒకడ్.

నేను  వాళ్లకసి  అదోల్  చూశాను.  కొనినా  నళ్ుళీ 
తారగి,  కొంచెం  అననాం  తనానాను.  మెలలగా 
వాళ్లదదరితోబాటు  నేనూ  ఒకవంత్ు  పడవ 
నడపించటం  మొదలు  పెట్టను.   ఇప్పుడ్ 
ముగుగర్ం  పడవ  నడ్ప్త్ునానాం.  చ్ల్ 
శరమతో  కూడన  పని  అద.   ఇల్  మూడ్ 
ర్జులు గడచ్యి. పడవలో  నళ్ుళీ, ఆహార్ం 
దదప్ అయిపోయాయి. వాళ్ళీదదర్ూ నళ్ుళీ 
తారగటం  మానేశార్ు:  అననాం  అయితే 
రెండ్ర్జులుగా అసలు తననేల్దు. 

ఇప్పుడ్  ఒక  గంట  పడవ  నడపితే  ఒక  గంట 
ఏమీ  చెయయకుండ్  విశారంతగా 
కూర్ుచ్ంటునానాం;   ముగుగర్ం  చ్ల్ 
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నర్సించిపోయాం.   అందరి  ముఖాలలోనూ 
అసహనం  సపుషటంగా  కనబడ్త్ూంద. 

రానురాను  పడవ  నడపే  శక్త  మాలో  పూరితగా 
హరించుకుపోయింద.   ముగుగర్ం  ఏమీ 
పటటనటుట కూర్ుచ్నానాం పడవలో.

రాతర  అయియంద  మళ్ళీ.  వాతావర్ణం  చలలగా 
మారింద.   మాకు  అనినా  వాతావర్ణాలూ 
ఒకటే  అననాటులనానాయి.   చుటూట  సముదరం 
నిశచ్లంగా ఉంద.  పైెన నకతారలు మెర్ుసుతననాై. 
వాట్ని చూసుతంటే నాలో విచిత్రమెైన అలజడ.. 

"వీళ్లదదరికీ  నేను  బర్ువౌత్ునానానా?  నళ్లని, 

ఆహారానినా  పొదుప్  చేసుకోవటంకోసం  ఈ 
రాతరక్   వీళ్ుళీ   ననునా  సముదరంలోక్ 
విసిరేసాతరేమో...?"

ఆలోచనలతోటే తెలలవారింద.  

వాళ్లలో  ఒకడ్  కదల్డ్-  త్న  జేబులో  ఉననా 
సీటలు వాచీని  తీసి  చూసుకునానాడ్.  దనినా  త్న 
ముంజేతక్  కటుటకునానాడ్.  దనేనా 
త్డ్ముకుంటూ  మళ్ళీ  కళ్ుళీ 
మూసుకునానాడ్.   ఎవర్  గుర్ుతగా  ఇచిచ్న 
వాచీ అయి ఉంటుందద. ఎవరిచ్చ్ర్ మరి..

ముగుగర్ం  సృపుహ  త్పిపునటుల 
పడపోయాం..మధాయహం  త్రావత్  ఏదో  పెదద 
శబదం  వినవచిచ్  కళ్ుళీ  తెరిచి  చూశాను. 

సందేహం  ల్దు.  హల్కాపటర్  శబదం!  మమమల్నా 
కాపాడేందుకు  వచిచ్నటులందద!  నేను 
సంతోషంతో  అర్వాలని  పరయతనాంచ్ను. 

గొంత్ులోంచి అర్ుప్ రాల్దు. నా ఆనందనినా 
పంచుకునేందుకని  వాళ్ళీదదర్నా  ల్పేందుకు 
పరయతనాంచ్ను- కాన వాళ్ుళీ ల్వనే ల్దు.

హల్కాపటర్లోని వాళ్ుళీ ననూనా, వాళ్ళీదదరి 
శవాలనూ  పైెక్  ఎక్కించ్ర్ు.   నాలో  ఒక 
తెల్యని  ఉదేవగం..సంతోషంచ్లో, 
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దు:ఖించ్లో తెల్యని సిథత. 

"వాళ్ళీదదర్ూ  ఎవవర్  తెలీదు  నాకు.  కాన  నా 
కోసం  త్మ  పారణాల్నా   అవలీలగా  తాయగం 
చేశార్ు..ఎందుకు?  ఆకల్కీ,  దహానికీ 
త్టుటకోల్క చనిపోయార్ు- అయినా పడవలో 
నాకోసం  ఉంచిన   నళ్ళీను  మాత్రం 
ముటుటకోల్దే, ఇదదర్ూ..?"

హల్కాపటర్లో  ఉననావాళ్ళీ  మాటలు 
వినబడ్త్ునానాయి, లీలగా.."చనిపోయిన ఆ 

ఇదదరిలో  ఒకడ  చేతక్  సీటలు  వాచీ  ఉంద 
చూశావా? సూర్య క్ర్ణాలు ఆ వాచీ మీదపడ, 

ఆకాశంలోక్  పరావర్తనం  చెందయి. 

హల్కాపటర్లో  ఉననా  మన   దృషటని  అవ,  ఇటు 
మర్ల్చ్యి.   ల్కపోతే  ఇత్ను  కూడ్ 
బరతకవాడ్ కాదు.." అని.  

పేర్ు  తెలీని  వాళ్ళీ  కాదు;  వాళ్లక్  దగగరి  వాళ్ుళీ 
కూడ్ నాకు పారణ భిక పెట్టర్ననామాట! అంత్ 
సతబదత్లోనూ  నా  కళ్ుళీ  చెమర్చ్టం  నాకు 
తెల్సింద.
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ల క కి ల కు  స ు నా నా!
లకకిల అయయవార్ు :  సుననా పకకిన సుననా పెడతే ఎంత్వుత్ుందరా?

త్ుంటరి రాము:   సుననాం అవుత్ుంద సార్!

వి ం త్  పా రణ!

రాము కొత్త బటటలు వసుకొని జూ క్ వెళ్ళీ వచ్చ్డ్.

అమమ: ఏమిరా! న కొత్త బటటలు ఎల్ ఉనానాయి?

రాము: భల్ ఉనానాయమామ! అందర్ూ జూలో  చింపాంజీల్నా 
చూడటం మానేసి ననేనా చూశార్ు!

వ ద ం!

టచర్ు: నార్ు పోసినవాడే నర్ు పోసాతడనుకోకండ!

అలలరి రాము: అవును టచర్, పాఠాలు  చెపిపున వాళ్ళీ పర్కలు రాయర్ు కద!

జోకులు!
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కొ క్ కి ర్ మ మ  గ ు డ్ ల
కొక్కిర్మమ గుడల కథని  ర్కర్కాల  ర్ూపాలోల   చెబుత్ుంట్ర్ు.  ఏదో  ఒక  ర్ూపం  మీకూ  తెల్స్  
ఉంటుంద. దీనినా  సర్దగా  చదవండ- మీకు తెల్సినకథని గుర్ుతచేసుకోండ.

ర్చన: ఆదూరి  హైమావత, విశారంత్ పరధానపాధాయయిని, బెంగుళ్ూర్ు.

పిలలలూ! నా చిననాప్పుడ్- అంటే  నాకు ఆరేడ్ 
ఏళ్ళీప్పుడననా   మాట  (ఇప్పుడ్  నాకు  65!) 

మా అమమమమ  సతాయనినా  గురించి  చెపిపున ఈ కథ 
నాక్ంకా  జాఞపకం.  సత్యం   మానవులక   కాక, 

పశు-పక్షాయదులకు   సెతై్ం   ఒకకిటేనన, 

అసత్యం   చెపిపున  వారిక్   దండనత్పపుదన   ఈ 
కథ   వలన   తెలుసుతంద.  అందుక   మీకు   ఈ 

కథను   'కొత్తపల్ల  'దవరా   చెపాపులనిపుంచి, 

చెప్తనానాను.
పూర్వం   ఒక   కొక్కిర్మమ   ముంత్ంత్ 
ఇలులకటుటకొని,  దనల   మూడ్  ప్టల  వడ్ల 
పోసుకుని,  వడలమీద   గుడ్ల  పెటుటకుని,  గుడల 
మీద  తాను  పడ్కుంద. ఇంత్లో  ఒక  ఏనుగు 
వచిచ్,  "చల్గా  ఉంద  కొకెకిర్మామ,  నాకాకిసత 
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చోట్సాతవా?"  అని   అడగింద,  దనిక్ 
కొకెకిర్మమ   "ఏనుగనానా!  నేను  ముంత్ంత్ 
ఇలుల  కటుటకుని   మూడ్  ప్టల   వడ్ల 
పోసుకుని, వడల  మీద  గుడ్ల  పెటుటకుని, గుడల 
మీద  పడ్కునానా, నా   వెనక  చోటుంటే  నువువ 
పడ్కో" అంద.

"సరే" అని కొంగ వెనుక ఏనుగు పడ్కుననాద.

ఇంకాసత  స్పట్క్  ఒక  నకకి  వచిచ్ంద- 

"కొకెకిర్మమ  కొకెకిర్మామ!  నాకాకిసత 
చోట్సతవా?"  అని  అడగిందట  అద.  "నకకి 
బావా!  నేను  ముంత్ంత్  ఇలుల  కటుటకొని 
మూడ్ ప్టల వడ్ల పోసుకొని వడలమీద గుడ్ల 
పెటుటకొని,  గుడలమీద  పడ్కునానా,  నా  వెనక 
చోటుంటే  ఏనుగు  పడ్కుంద,  ఏనుగు  వెనక 
చోటుంటే నువువ పడ్కో" అంద.

నకకి వచిచ్ ఏనుగువెనుక  పడ్కుంద. 

మరికొంత్   స్పట్క్   ఒక   పిల్ల  వచిచ్ంద- 

"కొకెకిర్మమ   కొకెకిర్మమ  !  నాకాకిసత 
చోట్సతవా?"  అంద.  కొకెకిర్మమ  చెపిపుంద- 

"పిల్లమావా! నేను ముంత్ంత్ ఇలులకటుటకుని, 

మూడ్  ప్టల  వడ్ల  పోసుకుని,  వడల  మీద 

గుడ్ల  పెటుటకుని, గుడల  మీద  పడ్కునానా, నా 
వెనక చోటుంటే  ఏనుగు పడ్కుంద,  ఎనుగు 
వెనక   చోటుంటే  నకకి  పడ్కుంద,  నకెకినక 
చోటుంటే నువువ పడ్కో!" అంద. పిల్ల కూడ్ 
పడ్కుంద.

మరికొంత్  స్పట్క్  ఒక  గుర్రం  ,  ఒక  తోడేలు 
వచ్చ్యి.  రెండూ  కొకెకిర్మమను  అల్గే 
అడగాయి.  కొకెకిర్మమ   వాట్కీ   అల్గే 
చెపిపుంద.  రెండూ వచిచ్ పడ్కునానాయ. 

మధయ  రాతర   అయ్య   సరిక్   కొకెకిర్మమకు   పట 
పట  మనే శబదం వినిపించింద. 

"ఏంట్  శబదం?  ఎవరెనైా  నా  గుడ్లకాన 
తంటునానారా?"  అడగింద  కొకెకిర్మమ 
నిదరలోనే.

"ల్దు  కొకెకిర్మామ!  చల్క్  నా  పళ్ుళీ  పట 
పటమని కదులుత్ునానాయి" అందట పిల్ల.
తెల్లరినాక   చూసుకుంటే   కొకెకిర్మమ   గుడ్ల 
ల్నే ల్వు!

కొకెకిర్మమ   విచ్ర్ంతో   "మీ   అందరికీ   నేను 
రాతర   చోట్చ్చ్ను.  అయినా   మీలో   ఎవర్ 
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నాగుడ్ల   తనేశార్ు.  ఎవర్  చెపిపు  త్ప్పు 
ఒప్పుకోండ మరాయదగా" అంద.

"మమెందుకు  తంట్ం  కొకెకిర్మామ! 
నువెవంత్  మంచిదనివ  మాకు  తెలీద?" 

అనానాయి అననా.
"మీర్ంతా  గుండలకమమ  నదక్  వచిచ్  ఒకోకిర్ూ 
ఆ  నదలో  మునిగి   పరమాణం  చేయండ. 

ఎవరెతైే   గుడ్ల   తనానార్   వారిని   గుండలకమమ 
ముంచుత్ుంద"అందట  కొకెకిర్మమ 
ఏడ్సూత. 
అననా   సరేనని   నదలో   నిలుచ్కొని   కొకెకిర్మమ 
చెపిపునటుల  పల్కాయి: "కొకెకిర్మమ   గుడలంట, 

నేనంట   తననానంట,  తననానంట్  ముంచు 
ముంచు   గుండలకమమ-ల్కుంటే   తేలగొటుట 
గుండలకమమ  " అని  మూడ్మార్ుల  పరమాణం 
చేసి అననా ఆ  నద నళ్లలో  మునిగాయి. 

అననా   నళ్ళీలోంచి  బయటక్   వచ్చ్యి-  కాన 
పిల్లమాత్రం  రాల్దు: గుండలకమమలో  కొటుటకు 
పోయింద. 

అప్పుడ్ మిగిల్నవననా  "చూడ్, కొకెకిర్మామ! 
నువవమో  న ముంత్ంత్  ఇంట్ల   చల్ రాతరలో 
పడ్కోను   చోట్చ్చ్వు  మాకు.  కృత్జఞత్ల్ని 
ఆ  దొంగ   పిల్ల   న  గుడలననా   తనేసింద.  కాన 
గుండలకమమ   నద  అసతాయనిక్   అనాయయానిక్ 
త్గిన   శిక్షే   విధించిందల్,  బాధపడకు  "అని 
ఓదరాచ్యి.

చూశారా   పిలలలూ!  అనాయయానిక్, 

కృత్ఘనాత్కూ   శిక   త్పపుదు  మరి!  ఎప్పుడూ 
నత   నిజాయితీలతో   నడచుకుంటూ 
ఇత్ర్ులకు    చేత్నైన   సాయం   చేసుతంట్ర్ు 
గదూ!  
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ఆ వ కా య  మ ం త్ రం
ర్చన: శ్రమత రాధ మండ్వ, ఉపాధాయయిని, రిషవాయలీ, మదనపల్ల. 

భవానప్ర్ంలో   పెదద  చెర్ువు  ఒకట్  ఉండేద. 

దని  గటుట   పరకకినే  ఒక  పాత్  పెంకుట్లుల 
ఉండేద.   ఆ  పెంకుట్ంట్ల  శివయయ, 
పార్వత్మమ   అనే  దంపత్ులు  ఉండేవాళ్ుళీ. 
వాళ్ళీకు  ఇదదర్ు  పిలలలు:  ర్వి,  శైలజ. 

పార్వత్మమ   ర్కర్కాల  ఊర్గాయ  పచచ్ళ్ుళీ 
త్యార్ు  చేస్ద.  శివయయ  త్మకుననా  రెండ్ 
ఆవులనూ  మప్కుని  ఇంట్క్  వచ్చ్క,  భార్య 

త్యార్ు  చేసిన  పచచ్ళ్ళీను  పట్నానిక్ 
తీసుకుపోయి,  అకకిడ  అంగళ్ళీ  వాళ్ళీక్ 
అమమవాడ్.  ఇల్  ఆ  భారాయభర్తల్దదర్ూ 
కలసికటుటగా సంసారానినా ల్కొకిసుతనానార్ు.  

ఆ  సంవత్సుర్ం  ర్వి  పదో  త్ర్గతక్  వచ్చ్డ్. 

పచచ్ళ్ళీకోసమని పార్వత్మమ  ఇంట్ల ఎప్పుడూ 
దంచుత్ూ  ఉండేద  గద,  ఆ  దంప్ళ్ళీ  వలల 
ఇలలంతా  ఎప్పుడూ  ఏవ   ఘాటు  వాసనలు 
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ఉండేవి.  ఆ  వాసనల  మధయ 
చదువుకునేదెల్గ?  అందుకని  ర్వి  త్ను 
పరశాంత్ంగా  కూర్చ్ని  చదువుకునేందుకు 
త్గిన సథలం ఒకట్ వెత్ుకుకినానాడ్.  

చెర్ువు  గటుటనే,  ఊరిక్  కొంచెం  దూర్ంగా, 

పాత్  మిదెద   ఒకట్   ఉండేద.  అద  ఒక  సెైనికుడ 
ఇలుల.  ఎప్పుడో  జరిగిన  యుదధింలో  పాపం,  ఆ 
సెైనికుడ్  చనిపోయాడ్.   ఆ  వార్త  వినగానే 
అత్ని భార్య కాసాత గుండె ఆగి మర్ణంచింద.

 దీనికంత్ట్కీ  కార్ణం ఆ ఇల్ల అని ఊళ్ళీ 
వాళ్ుళీ చెప్పుకునేవాళ్ుళీ. చీకట్ పడందంటే ఆ 
మిదెద  ఛాయలకు  కూడ్  ఎవవర్ూ  వెళ్ళీర్ు. 

కాన  ర్విక్  ఏం  భయం?  త్ను  ఆ   భవంత 
వసారాని  శుభరం  చేసుకునానాడ్.  పగలంతా 
అకకిడే  వర్ండ్లో  కూర్ుచ్ని 
చదువుకునేవాడ్.  చీకట్  పడకముందే 
మెలలగా ఇలుల చేర్ుకునేవాడ్.  

ఇల్  ఉండగా  ఒకసారి    బంగాళ్ఖాత్ంలో 
వాయుగుండం  ఏర్పుడంద.  జోర్ున  వర్షిం 
కుర్వసాగింద.  సాయంత్రం  ఆర్ు  గంటలక 
చీకటుల  ముసుర్ుకునానాయి.  పిలలలందర్ూ 
భోజనాలు  చేస్సి   పడ్కునానార్ు. 

అనుకుననాటులగానే  "చెర్ువు  పొంగేటులంద! 

అందర్ూ  పెరసిడెంట్   గారి  చ్విడక్  వెళ్ళీలని 
హచచ్రిక  చేసుతనానార్హ!"  అని  దండోరా 
వయించ్ర్ు  పంచ్యితీ  వాళ్ుళీ.  దంతో 
గారమం లోత్టుట పారంత్ంలో ఉననా వాళ్ళీందర్ూ 
గలగలగా  అర్ుచుకుంటూ  త్ట్ట,  బుట్ట 
సర్ుదకుని  చ్విడ  వెైప్  పరిగెత్తటం 
మొదలుపెట్టర్ు.  
శివయయ  కుటుంబం  కూడ్  విలువెైన 
వసుతవులను  మూట  కటుటకుని  చ్విడలోక్ 
చేరింద.  అందర్ూ  గజగజల్డ్త్ూ  రాతరని 
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అకకిడే  గడపార్ు.  మరానాడ్ 
మధాయహానానిక్గాన   వాన  తెరిపినివవల్దు. 

'ఊళ్ళీ  నర్ు  తీయడ్నిక్   మర్   రెండ్ 
ర్జులు  పట్టచుచ్  '  అనుకుంటూ  అందర్ూ 
ఇంట్క్ బయలుదేరార్ు.  తీరా చూస్త అకకిడ 
శివయయ వాళ్ళీ ఇలుల  వర్ద నట్క్ నాని, పూరితగా 
కుపపు కూల్పోయి ఉననాద!  

శివయయ,  పార్వత్మమ   అకకిడే  కూర్ుచ్ని 
ఏడవటం  మొదలు  పెట్టర్ు.   శైలజ 
బిత్తర్చూప్లు  చూసూత  నిలబడంద. 

ముందుగా  తేర్ుకుననా  ర్వి  జర్గవలసిన  దనినా 
గురించి  ఆలోచించ్డ్.  ముగుగరికీ  ధైర్యం 
చెపాపుడ్.  కుటుంబం  మొతాతననా    సెైనికుడ 
మిదెదక్   తీసుకువెళ్ళీడ్.  త్ుఫాను  వచిచ్ 
వెల్సినా,  వసారా  ఇంకా  శుభరంగానే  ఉననాద. 

త్ల్లదండ్రలను  వర్ండ్లో  కూర్చ్బెట్ట  ర్వి, 

శైలజలు  ఆ  ఇంట్  తాళ్ం  పగలగొట్ట  లోపల్క్ 
వెళ్ళీర్ు.  శైలజకు  కొంచెం  భయంగా  ఉనానా, 
అననా  చెపిపునటుల  విననాద.  ఇదదర్ూ   గబగబా 
ఇంట్ని  శుభరం  చేశార్ు.  నసుగుత్ూ, 

భయపడ్త్ూ, వదుదవదదంటూ, చేస్దేమీల్క 

లోపలకు   వచిచ్ంద  పార్వత్మమ. 
కూల్పోయిన    ఇంట్క్  వెళ్ళీ,  కొనినా   పాత్రలు, 

సామానుల   తెచ్చ్డ్  ర్వి.   శైలజ  వంట 
చేసింద.   అందర్ూ  ఏదో  తనానామనిపించి, 

త్వర్గానే పడ్కునానార్ు.  

అయితే  ఆ  రాతర  పార్వత్మమక్  చ్ల్  భయం 
వసింద..  చ్ల్స్ప్  అసలు  నిదేర  పటటల్దు.. 

ఇంకా  కొంచెం  స్పట్ల   తెలలవార్ుత్ుందనగా 
ఆమెక్  ఇంట్లోపల్నుండ  ఏదో  గజజల  శబదం 
వినబడంద..  రాను  రాను  ఆ  శబదం  మరింత్ 
పెదదగా  అవుత్ుననాద!!  ఆమె  గబుకుకిన  ల్చి 
కూర్చ్ని  వగర్ుసూత   "అయోయ!  ఊపిరి 
ఆడటం  ల్దు  !"  అని  అర్వటం  మొదలు 
పెట్టంద.   ఇంట్ల్లపాదీ  అదరిపడ  ల్చి 
కూర్ుచ్నానార్ు.   శైలజేమో,  భయంతో  నాననా 
పరకకిక్   చేరింద.   "అదగ,  గజజల  శబదం! 

దయయం-దయయం  "  అని  అర్ుస్తంద 
పార్వత్మమ.  ర్వి,  శివయయ,  శైలజ  శరదధిగా విని 
చూశార్ు.  వాళ్లకు  మాత్రం   ఏ  గజజల  శబదమూ 
వినపడల్దు! 
అందర్ూ పార్వత్మమ   పరకకినే  చేరార్ు.  ఆమెక్ 
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ధైర్యం  చెపిపు  ఓదర్చ్సాగార్ు.   వాళ్ుళీ  వరే 
ఇంట్క్ మారే అవకాశం ఇపపుట్ల ల్దు.  ఎంత్ 
కషటమెైనా  సరే,  అకకిడే  సర్ుదకోవాల్. 

పార్వత్మమకూ  ఈ  విషయం  తెలుసు. 

అయినా  'దయయం'  అననా  భయం  ఆమె 
మనసులో తష ఠ వసుకొని ఉననాద. ఏ  పరమయం 
ల్కుండ్నే  ఆమె  ఆనాట్నుండ  పరతర్జూ 
రాతరపూట ఇల్గే అర్వటం మొదలు పెట్టంద. 

అంతేగాక  ర్జుర్జుకీ చిక్కిపోసాగింద!  

సెైనుసు పాఠాలు శరదధిగా చదవ ర్విక్  తెలుసు- 

"'గుహలోలను,  పాత్  మిదెదలోలను   గాల్  కదల్క 

పెదదగా ఉండని చోటల,  గాల్లో  ఉండే  కార్బన్ డెై 
ఆకెసుైడ్  మొత్తం  నేలకు  దగగర్గా  పర్చుకొని 
ఉంటుంద.   అల్ంట్  చోటల,  నేలమీద 
పడ్కుంటే,  మనకు  కావలసినంత్  ఆక్సుజన్ 
అందదు-  కొంచెం  అసౌకర్యంగా,  ఊపిరి 
ఆడనటులగా  ఉంటుంద.   దనిక్ 
భయపడనవసర్ం  ల్దు!'  అయినా,  అమమ 
భారంతక్  లోనయియంద!  'దయయం'అని 
ఆమెకుననా మూఢనమమకానిక్ మందు ఏద? 

ఆలోచించిన  మీదట,  'ఈ  పిచిచ్  నమమకానినా 
మర్  నమమకంతోటే   పోగొట్టల్  త్పపు,  వరే 
మార్గం  ల్దు'  అనిపించింద  ర్విక్.  త్నకు 
త్ట్టన  ఉపాయానొనాకదనినా  అత్ను   శైలజకు, 

శివయయకు   వివరించ్డ్.  వాళ్ూళీ  అందుకు 
ఒప్పుకునానార్ు-  ఎందుకు  ఒప్పుకోర్ు? 

"దయయం  ల్దు,  గియయం  ల్దు  -  అద 
బంగార్ం  ల్ంట్  ఇలుల"  అని  వాళ్ళీకు 
తెల్సింద మరి!  

ఆ  రాతర  భోజనాలయాయక  ర్వి  పార్వత్మమ 
వదదకు  చేరి   "అమామ!  దయాయలకు  ఎర్రట్ 
ఆవకాయ కార్ం ఎర్ుప్ అంటే భయం కద?" 
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అని అడగాడ్. 

"ఔనురా!"  అంద  పార్వత్మమ  గుసగుసగా. 

"ఏమో, ఎవరికం తెలుసు?" అని మనసులోనే 
అనుకుంటూ.  

"మన  ఇంట్ల  ఉననా  దయాయనినా 
వెళ్ళీగొడదమమామ, ఇవాళ్ల రాతర! నువువ  చేసి 
పెట్టవుగా,  ఆవకాయ  పచచ్డ?!  అందులో 
ఇంకొంచెం  కార్ం కల్పి పెటుట. మరింత్ ఎర్రగా 
చెయియ.  సమయం  చూసుకొని   నాననా 
వెనకనించి  దయయం  జుటుట  పటుటకుంట్డ్. 

నేనేమో   దని  ఒళ్ళీంతా  ఆవకాయ  కార్ం 
పట్టసాతను.  దంతో  అద  ఇక  వెనక్కి  తరిగి 
చూడకుండ్   పారిపోత్ుంద;  బంగార్ం 
ల్ంట్  ఈ  ఇలుల  మన  సొంత్మవుత్ుంద- 

ఏమంట్వు?" అనానాడ్ ర్వి. 

పారణం  ల్చివచిచ్నటలయింద  పార్వత్మమక్. 

"సరే!  అంత్కనానానా!  ఇప్పుడే  కలుప్తా, 

కార్ం!"  అంటూ  మంచం  మీద  నుండ 
ఉతాసుహంగా   ల్చింద  ఆమె.   ఆవకాయ 
జాడీలో మరింత్ కార్ం, నూన కల్పి పెట్టంద. 

ఆర్జు   అర్థరాతర  దటగానే   ఆమె 

యధాపరకార్ం  "దయయం  -దయయం"  అని 
అర్వడం మొదలుపెట్టంద. 

"నువువ  పడ్కొనే  ఉండమామ!  -నానానా! 
త్వర్గా రా!అదగ, ఆ దయయం జుటుట పటుటకో! 

-చెలీల!  ఆవకాయ  జాడీ  పటుటకురా!  ఇదగ 
నేను  చెబుతా  నపని!  హహ హహ హ!"  అని 
హడ్వుడ  చేసూత,  అర్ుసూత  గందర్గళ్ం 
సృషటంచ్డ్ ర్వి.  

శైలజేమో  పధకం  పరకార్ం   గొంత్ు  మారిచ్  " 
అమోమ!  ఎర్ుప్,  అమోమ!  మంట  !  కార్ం  - 
కార్ం!  -ననునా  వదలండ,  నేను  మీ  జోల్క్ 
రాను. హా! హా!" అని పెదదపెటుటన అరిచింద.  

"ఫ!  ఫ   !  మళ్ళీ  ఈ   చుటుట  పరకకిల 
కనిపించ్వంటే  వదల్ద ల్దు!" అంటూ ర్వి, 

శివయయలు   కకలు  వశార్ు.  కాస్పట్క్  గొడవ 
సదుదమణగాగనే   పార్వత్మమ  భయం భయంగా 
కళ్ుళీ  తెరిచింద.  ఇలలంతా  ఆవకాయ  కార్ం 
గుమమరించి  ఉంద.  శైలజ,  ర్వి,  శివయయ, 
అందర్ూ  ఆవకాయ  కార్ం  కొటుటకొనిపోయి 
ఉనానార్ు.  "చూశావా,  అమామ!  న  ఆవకాయ 
దెబబక్  దయయం  ఎట్ల  వదల్  పారిపోయిందో! 
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చెర్ువులోక్  దూక్నా  మన  కార్ం  మంట 
మాత్రం  వదలదు  దనినా!"  అనానాడ్  ర్వి 
ఇక్ల్సూత.  సంతోషంతో  అందరి  ముఖాలూ 
వెల్గిపోత్ుంటే  చూసి  త్నూ  నవవసింద 
పార్వత్మమ.  
అటుపైెన  ఆమె  ల్చి,  ఎంతో  హుషార్ుగా 
ఇలలంతా  శుభరం  చేసింద.  దయయం  వదల్న 
సంతోషం  ఆమెలో  సపుషటంగా  కనబడంద.  ఇక 

ఏనాడూ ఆమెకు గజజల శబదం వినబడనే ల్దు! 

త్మ  మంత్రం  ఫల్ంచిందని   ర్వి,  శివయయ, 
శైలజ   ఒకరినొకర్ు  చూసుకుంటూ 
నవువకునానార్ు. 
ఆ  ఊర్ల  ఉండే  పాత్త్ర్ం  వాళ్ుళీ   మటుకు 
ఇపపుట్కీ  ఆశచ్ర్యపోత్ుంట్ర్ు- "ఆ  దయాయల 
కొంపలో వీళ్ళీట్ల ఉంటునానార్ు?" అని. వాళ్లక్ 
మరి ఆవకాయ మంత్రం తెలీదుగా?!
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న ల ల ు  ని ం డ్ యి!

టచర్ు:  'సంవత్సుర్ం అయిపోయింద' - దీనినా మర్ విధంగా చెప్పు, రామూ!

రాము:  “నలలు నిండ్యి  సార్” !

తె ల్ వి!

టచర్: ఒరేయ అశోకుడ్ ర్డ్డకు ఇర్ుపరకకిల్ చెటుల ఎందుకు నాట్ంచ్డో చెపపుండరా!

పిలలలు:  ర్డ్డ మధయలో నాట్స్త బళ్ుళీ, వాహనాలకు అడడం కద సార్, అందుకని!

దే శ భ క్ త!
టచర్: రామూ! వచిచ్ ఈ పటంలో మన దేశం ఎకకిడ్ందో చూపించు!

రాము: కమించండ టచర్! నేను నా దేశానినా వలతత చూపించల్ను!
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ఉ గా ద  
ర్చన: నారాయణ, కొత్తపల్ల బృందం. 

చినానారి అల్ఖ్యకు  ఇంకా రాయటం రాదు-గాన  చ్ల్  కథలు  చెపపుటం వొచుచ్. 

ఒక  ర్జున  ఆ పాప  అడవిలో  పోత్ుంటే, ఒక  మకపిలల  ఎదురెైంద. 

"మకా  మకా,  ఇకకిడెందుకు   తర్ుగుత్ునానావ్,  ఒకకితవ?  పో,  మీ  అమమ   దగగరిక్!"  అననాద 
అల్ఖ్య. 
"మా  అమమ కోసమ  వెత్ుకుకింటునానాను. ఎకకిడక్పోయిందో  ఏమో; కనబడటమ ల్దు" అననాద 
మకపిలల. 
"సరే , అయితే  నాతో రా" అని  అల్ఖ్య  దనినా  వెంటబెటుటకొని  నడ్సాత పోయింద. ఎంత్  వెతక్నా 

51



కొత్తపల్ల- మార్చ్  2012 

వాళ్లమమ  కనబడల్దు! 
అంత్లో   ర్డ్డ   మీదక్   ఒక   బసుసువచిచ్ంద. 

అల్ఖ్యను   చూసి   ఆగిందద.  దనిలో   నిండ్ 
చ్ల్మంద   జనాలు,  కోళ్ుల,  మకలు  ,  జీవాలు- 

అందర్ూ  పోత్ునానార్ు. 

"రా,  పాపా!  బసెసుకుకి,  ఎకకిడక్   పోవాల్?" 

అడగార్ు  వాళ్ుల. 
"వీళ్ల   అమమ   దగిగరిక్   పోవాల్.  ఎకకిడ్ందో, 

ఏమో?!" అననాద అల్ఖ్య . వాళ్ుల  అనానార్ు- 

"మకలు ఉదయాననాంతా  ఎకకిడక్  పోయినా  రాతర 
అయ్యసరిక్   ఊళ్లక్   వచేచ్సెతై   గద,  అందుకని 
మీర్ూ  వచేచ్సి  ఊళ్ల  ఉండండ. వీళ్ల  అమమకూడ్  వసుతంద లండ" అని. 

'సరే'; అని  వీళ్లదదర్ూ  బసెసుక్కి   ఊళ్లక్  వెళ్లర్ు. 

ఊళ్లక్   రాగానే   మకపిలలకు   వుషార్ు   వచేచ్సింద. 

"ఇదే-  ఇదే  మాఊర్ు!"  అరిచిందద. "మా ఇలుల 
చూపిసాతను  రా!"  అని   వెంటబెటుటకుపోయింద 
అల్ఖ్యను. 

చూస్త   ఆ  పాప   ఆశచ్ర్యపడపోయింద:  ఆ  ఇలుల 
చిననా  ఇలులకాదు  -  రాజుగారి  ఇలులల్గా  పే...దధిగా 
ఉంద!  దని   మధయలో   చ్ల్   చ్ల్   మకలు, 
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గొరెరలు  ,  ఆవులు,  అననా   చకకిగా   తర్ుగుత్ూ   ఉననాై!!  ఒక   పెదదయన   వాటనినాట్కీ   నళ్ుల 
పెడ్త్ునానాడ్. 

మకపిలల  మందలోక్  పర్ుగెత్ుతకు  పోయింద.  అనినాంట్కీ  అటూఇటూ  నటుటకుంటూ  పోయింద. 

దని  వెనకనే  అల్ఖ్య! చివరిక్  మకపిలల  వెతకీ వెతకీ  వాళ్లమమను  కనుకుకిననాద. 

"ఎకకిడక్  పోయావ, నువువ!" అని  కళ్లలో  నళ్ుల  కార్ుచ్కుంటూ  అమమ  సంబర్పడంద. 

"నువెవకకిడక్  పోయావ్! న కోసం  నేను  అడవి అంతా వెతకాను" అని  కళ్లనళ్ుల  పెటుటకొని  అరిచింద 
మకపిలల. 
కొంచెం   స్పయాయక   మకమమ   అల్ఖ్యని   చూసి, "అయోయ   నువవకదూ  ,  మాపాపని   బసెసుక్కించి 
ఇకకిడక్   తీసుకొచిచ్ంద?!  ఎంత్  మంచి  పాపవు!  ఏ   ఊర్ు  మీద?"  అని   అడగింద.  చకకిగా 
పెదదగాలసుతో  చ్ల్  పాల్చిచ్ంద తాగమని. 

అల్ఖ్య   అకకిడే  నిలబడ  పాలు  తాగుత్ుంటే  ఆ ఇంట్యన  వొచ్చ్డకకిడక్. 

అల్ఖ్యని   చూడగానే కళ్ుళీ నులుముకొని  చూసి  - 
"చిననా!  ఒస్,  చిననా!!  ఇకకిడక్   ఎట్లవచ్చ్వ, 

ఒకకితవ?  ఏర్,  అమామ   నానానా   ఏరి?!  అని 
అరిచ్డ్. 

అదెవర్నుకుంటునానార్ు?  సుబబయయ   తాతే! 

అల్ఖ్య  పాలగాలసు  అకకిడ   పెటేటసి   ఒకకిదూకులో 
సుబబయయ   తాత్  చంక  ఎకకిసింద. అపపుట్  వర్కూ 
ఉననా   ధైర్యం   ఎటుపోయిందో   ఏమో,   ఒకటే 
ఏడ్ప్-  "వావ్...."అని.   ఏడ్ప్   మధయలోనే 
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చెపిపుంద: "అమమ  త్పిపుపోయింద- ఎటు  - పోయిందో  - తెలీదు" అని.  దని  ఏడ్ప్విని   బుజిజ 
మక   ఏడచ్ంద.  వాళ్లమమ   ఏడచ్ంద.  ఆవులు  ఏడ్చ్యి.  జీవాలననా   ఏడ్చ్యి.  సుబబయయ 
తాత్యయ మటుకు   ఏడవల్దు. దనినా  ఎత్ుతకొని  పోయి  ఫన్  చేశాడ్  - అల్ఖ్య   వాళ్ల  అమమక్. 

వాళ్లమమ    పాపకోసం   వెత్ుకుకింటుననాద   కద,  అద   ఇకకిడ్ందని   చెబితే   త్నూ   ఏడచ్ంద 
సంతోషం   కొదీద. 
వెంటనే  బయల్దరి వొచేచ్శార్ు అందర్ునూనా. అమామ, నాననా  అందర్ూ  వచ్చ్ర్ు, తెల్లరేసరికల్ల. 
"ఉగాద   పండక్కి   ఊర్ుక్   ర్ండమామ,  అని  ఎనినాసార్ుల   చెపిపునా   మీరెవర్ూ  రాల్దు.  చినినా   పాప 
చూడ్  ఎంత్ మంచిదో ! చకకిగా  త్నే  వొచిచ్ంద. త్న నవువలతోట, ఏడ్ప్తోట  మిమమలనాందర్నా 
కూడ్ పిలుచుకొచిచ్ంద  చూడండ!" అని  సుబబయయ  తాత్  మురిసి పోయాడ్. 

చినినాతో  పాటు   అందర్ూ   నవువత్ుంటే   తాత్   ఇంట్ల   ఉగాద  పండ్గ  వడ్కగా  జరిగింద.  వప 
పూతా,  కొత్తబెలలమూ,  కొత్త చింత్పండూ,  చిట్ట చిట్ట మామిడ  పిందెలూ-  అననా  వచిచ్నై,  పర్ుగు 
పర్ుగున. అటు  త్రావత్  పరతసార్  అల్ఖ్య  వాళ్ల  ఉగాద  సుబబయయ తాత్ ఇంట్లనే! 
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స మీ క  
కొత్తపల్ల   పతరక  ఫిబరవరి   2012 సంచికపెై ఒక  సమీక... 

నిర్వహణ: శ్రమత మాలతీ కృషణు, విదయరిథ సృజన కుటర్, విజయవాడ.

చినానారి పరకాశ  బొమమకు కథ చూసి చ్ల్ సంతోషం వసింద.  వాడ చిననా బుర్రకు త్గగటేట 
ఆటేట  గొడవల్మీ  ల్కుండ్  హాయిగా  ఉంద  కథ.  ఇద  ఒక  'ట్రండ్'గా  మారాలని 
ఆశిదదం. 

పిలలల కథలు వెవైిధయంగా ఉనానాయి ఈసారి. 

రాజు  వారసిన  'పటుటబడన  దొంగ' చదవితే  వాడ  బుర్రలో  ఓ  మంచి  చమకుకి 
వుందనిపించింద.  సింప్ల ట్వసుటతో అలవకగా కధనల్లశాడ్. 

మెైతేరష  పందక్  పెట్టన  పేర్ు  బావుంద-  వెరైెటగా! త్మాషాగా  అల్ల  ఇల్ంట్  కథలు పిలలలను  ఏదైెనా  విషయం పటల 
సృజనాత్మకంగా ఆలోచించేల్ చేసాతయి. సైెనుసుకు, కలపునకు పోట పెడతే చినానార్ులని  రెండోదే ఆకటుటకుంటుంద. 

నకతారలు గుండరంగా ఉంట్యని చెబితే  ఆరేళ్ళీ మా అమామయి ఎంత్ దగులు పడడదో చెపపుల్ను! త్నకు అససులు 
నచచ్ల్దు ఆ విషయం. 

'మారిన మనిష' చ్ల్ పరిణత చెందన వాళ్ుళీ వారసిన కథల్ ఉంద.  'మాసాటరి బరత్ుకులో నిండ్ వెలుగు ఉంద- 

నాద  మాత్రం  చీకట్  బరత్ుకు'  అననా  భావన  ఐదో  త్ర్గత  పిల్లడక్  రావటం  సాధయమనా  అనిపించింద.  చ్ల్ 
సునినాత్ంగా ఉంద కథని డీల చేసిన తీర్ు. 
'బాత్ు  కథ' ల్ంట్వ-  పందో,  కోడపిలోల   ఎగరాలనుకోవటం,  అమమ  మాట  వినక  చికుకిలోల  పడటం  గత్ంలో 
చదవాం. అల్ఖ్య  కులపతంగా చకకిగా రాసింద. 

రాజమకుటం ల్ంట్ పెదద జానపద సినిమా కథని పకడబందీగా రెండ్ పేజీలోల చెపేపుశాడ్ నాగుల షర్ఫ్.  ఈ కథని 
చదవితే ఎకకిడో చదవామ, అని అనిపించక మానదు.  
చెడ్  ఎంత్  బలమెైనదైెనా,  మంచి  చేతలో  ఓడపోత్ుందనే  మన  పిలలలూ  నముమతార్ననామాట  'సూపర్డ్ల' కథ 
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దవరా  వంశ్కృషణు  చెపాపుడ్.   కథలోని  మెల్కలు  ఒక  ఎతెతతైే,  భూమాయకర్షిణ,  పర్క్షా  కందరం  ల్ంట్వి  అంత్ 
సపుషటంగాతెలీడం, ఎకకిడ్ ల్సుగులు ల్కుండ్ కథని బిగించటం పదేళ్ళీ పిల్లడ్ ఎల్ చేశాడననాద పజిల! 

'రాజుగారి  కుకకి'ని సుధ   పేరమతోరాసింద.  జంత్ువులని  పేరమించ్లని చెపిపుంద.  కాకపోతే  ఆ  ఆలోచనని కథగా 
మలచటంలోమరికొంచెం ఆలోచన అవసర్మనిపించింద. 

ఇక లక్ష్మీపరసననా చ్ల్ మంచి అంశానినా ఎనునాకొని కథని వారసింద. ఇత్ర్ పారణులని అంత్మొందంచే సాథయిక్ తీసుకు 
పోయ్  మన  జీవన  శ ైల్  ఎంత్  అనాయయమెైనదో!  'మన  ఇళ్ుళీ  పిచుకలకు  కూడ్  అనువుగా  వుంటే  ఎంత్ 
బాగుంటుందో' అననా ఆలోచన ఎంత్ సవచఛమెైనదీ, ఎంత్ లోతెైనదీ! 

పిలలల  కథల  ముందు  పెదదలవి  చిననాబోయాయనే  చెపాపుల్.  సిరిల  డసౌజా  వారసిన  'అదుభుత్ం'లో   ఎంత్  త్రవివనా 
ర్ంధరం  ర్ంధరంగానే  ఉండటం,  మొదట్లనే  దొర్కాల్సున  బంత  చివరాఖ్ర్ల  కూర్ుకుపోయి  ఉండటం  అసహజంగా 
ఉంద.  గాల్-నర్ు మధయ వివాదనినా గంగిప్లలయయగార్ు తారికికంగానే నిరిమంచేందుకు పరయతనాంచ్ర్ుగాన, చెటుల 
ల్కపోతే గాల్ వీయదనటం త్ప్పుదోవ పట్టంచేదగా ఉంద.  నర్ు కొనినా చోటల బహువచనమెైంద. 

ఇక  'కడ్ప్నొపిపుక్  వాము' పరభుత్వంవారి  ఆర్గయ  పరకటనని  త్లపింపజేసింద.  బొమమలు,  భాష  కూడ్  పిలలల్నా 
ఆకటుటకునేల్  ల్వు.  ఉదేదశం  మంచిదేనని  గరహించగలం  గాన,  ఈ  పతరకలో  ఇటువంట్వి  అవసర్మా  అని 
సందేహం.  ఇక  పదయలని  యథాత్ధంగా  పరచురించటం  కంటే,  ఓ  సందర్భుం  సృషటంచి  వాడతే  పిలలలకు 
ఆసక్తకర్ంగానూ , ఉపయోగ కర్ంగానూ ఉంటుందేమో! 

యువకెర్ట్లు-  ఇకాబల  మసీహ కథ  కదల్ంచింద.  పననాండేళ్ళీ  చినానారి  సాధించినద  అదుభుత్మా,  బాల్యనినా 
అంత్ అనాయయంగా కోలోపువడం విషాదమా? దీనినా అందంచిన క్షోర్ గార్ు అభినందనయులు. 
మనష అందంచిన 'మొకకిను బాబూ' పాటని లకకిల్ననినాసార్ుల పాడ్కునానా, పాడన పరతసార్ ఒళ్ుళీ జలదరించక 
మానదు.  చివరిలైనల 'రేప్ చెట్ టతాను-ననునా కొటటకు బాబూ' అని ఉండ్ల్. 

ఇక  చివర్గా  'బాబోయ  ట్వి' గురించి-  ట్వి  బారినుంచి  పిలలల్నా,  (వాళ్లకంటే  ఎకుకివగా  పెదదల్నా-)  ర్క్షించే  శక్త 
భగవంత్ుడకైెనా  వుందేమో  తెలీదు.  'ఏదైెనా  అదుభుత్ం  జరిగి  మళ్ళీ  ఒకకిసారి  ట్వి  ల్ని  ర్జులు  తరిగివస్త  ఎంత్ 
బాగుణుణు' అనిపిసుతంద.  యోగి వారసిన కథ సంపాదకీయానిక్  పేరర్ణనివవటం బాగుంద.  ట్వి ల్ని ఇళ్ళీకూ, దని 
బారినుంచి త్పిపుంచుకునే నేర్ుపు కల్గిన వాళ్ళీకూ అభినందనలు! వల వల వందనాలు! 
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వి ల్ య ం  య ు వా న్
ఒక  బాల  మధావి  గురించి. ..                 నిర్వహణ: శ్రమత సౌమయ , ప్సతకం.నట్

ఈసారి  నేను  పరిచయం  చేయబోత్ుననాద  విల్యం  యువాన్  అనే 
పదహేనేళ్ళీ  అబాబయిని.  అత్ను  అమెరికాలోని  ఆరెగన్  రాషటరింలో 
సూకిలోల  చదువుకుంటునానాడ్.   చిననావాడే  అయినా,  ఇపపుట్క  ఈ 
అబాబయి చేసిన పనులను చూస్త ముచచ్టేసుతంద. 

అమెరికా దేశంలో "డేవిడసున్సు ఆర్గనైజేషన్" అని ఒక సంసథ ఉంద. ఈ సంసథ ఏట్ పదెధినిమిదేళ్ళీ లోప్ 
వయసుననా  పిలలలోల  అసాధార్ణ  తెల్వితేటలు  పరదరిశించిన  వారిక్,  వాళ్ుళీ  చేయాలనుకుంటుననా 
పరిశోధనలను  పోరత్సుహిసూత,  ఉపకార్  వత్నం  ఇసుతంద.  అల్  2005 వ   సంవత్సుర్ంలో  మన 
యువాన్క్ కూడ్ ఈ అవార్ుడ దక్కింద. 

ఇంత్కీ, ఈ అబాబయి ఏం చేశాడూ అంటే  : ఒక కొత్తత్ర్ం  3D Solar cell త్యార్ు చేసాడ్. 

మీర్ు  ఎప్పుడెైనా  స్ల్ర్సెలని  చూశారా?  మెరిస్  బిళ్ళీల్లంట్వి,  ఒక  గాజు  పలకలో   పెట్ట 
ఉంట్యి. దనినా సూర్ుయడ వెలుత్ుర్ులో పెడతే వాట్నుండ కరెంటు బయట్క్ వసుతంద!

అయితే యువాన్ ర్ూపొందంచిన నమూనాలో  బిళ్లలు పలచగా, నేలబార్ుక్ ఉండవు.  చిననా చిననా 
డబాబలల్గా  ఉంట్యి.  మామూలు  స్ల్ర్  పలకలోల   సిల్కాన్   వగెైరా  మూలకాలను  వాడతే, 

వీట్లో అత సూక్ష్మమెైన  కర్బన పైెప్లు ఉంట్యట! వీట్ వలల అవి మామూలు వెలుగునే కాదు; 

సూర్యర్శిమలో  కంట్క్  కనబడని  అత  నలలోహిత్  క్ర్ణాలను  సెైత్ం  స్కరించేసాతయి.  అల్   అత్ను 
త్యార్ు చేసిన  స్ల్ర్ సెల సౌర్శక్త ఉత్పుతత మామూలు స్ల్ర్ సెల తో పోల్స్త ఐదు వందల రెటుల  
పెరిగిందట!  ఇంకా  పూరితగా  మారెకిట్లక్  రాని  అతాయధునిక  తీరడీ  స్ల్ర్  సెలలతో  పోల్స్త  ఇద 
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తొమిమద రెటుల నయమట!

అల్గే,  సౌర్ ఇంధన సాధనకు ఉపయోగపడే  "స్ల్ర్ టవర్" క్ ఒక కొత్త డజైన్ పరతపాదంచ్డ్ 
యువాన్. ఆ టవర్లోపల కూడ్ అత సూక్ష్మంగా ఉండే పైెప్ల సాంకతకత్ ఉననాద.  అత్ను రాసిన 
కంపూయటర్  పోరగారం  దవరా  ఆ  టవర్  పని  తీర్ును  అధయయనం  చేయవచచ్ట  కూడ్ను.  మరి, 

ఇదంతా చేసుతననాప్పుడ్ అత్ని వయసు ఎంత్ అనుకుంటునానార్ు?  పననాండేళ్ుళీ మాత్రమ!! 

అత్నిక్ పదేళ్ళీ వయసు ఉననాప్పుడ్ అత్ను అమెరికాలో పిలలలకు సెైనుసుపైెన ఆసక్త కల్గించేందుకు  
ర్ూపొందంచిన "ఫస్ట లగ లీగ" అననా కార్యకరమంలో చేరాడ్. అకకిడే అత్నిక్ పరాయవర్ణానిక్ హాని 
కల్గించని ఇంధన వనర్ుల గురించి, సూక్ష్మంగా ఉండే పైెప్లకు సంబంధించిన  'నాన ట్కానాలజీ' 

గురించి  అవగాహన  కల్గిందట.  భావిత్రాలక్  సౌర్శక్త  వలల  గల  ఉపయోగాలు  అర్థమెై,  ఈ  దశలో 
పరిశోధన  మొదలుపెట్టడట.  సూకిలు  పాఠాలు  కాకుండ్,  ఈ  పరిశోధనల  కోసం  విడగా  కూడ్ 
కొనినా   కోర్ుసులలోకూడ్   చదవాడట.  వాళ్ళీ  నాననా  యూనివరిశిటలో  పనిచేయటం  అత్నిక్  కల్సి 
వచిచ్ంద కూడ్.

ఇవననా చేశాడంటే  'వాడ్ ఒట్ట  ప్సతకాల ప్ర్ుగు'  అనుకోకండ.  యువాన్క్  తాయికావందో అనే 
యుదధికీరడలో  బాలక  బెలట  కూడ్  ఉందట.  పియాన  వాయించడం,  చెస్  ఆడడం  కూడ్  తెలుసట. 

వీట్లోల ఎననా బహుమత్ులు కూడ్ వచ్చ్యి. ఇవననా కాక, దగగర్లో ఉననా ఎల్మెంటర్ సూకిలులో 
అప్పుడప్పుడ్ పాఠాలు కూడ్ చెబుతాడట! 

ఇంత్  చిననా  వయసులోనే  ఇవననా  చేసాడంటే  ఆశచ్ర్యంగా  ల్దూ!  'అందర్ం  విల్యంల్ 
అయిపోవాల్'  అని  ల్దు  కాన,  మన  పాఠయ  ప్సతకాలక్  అవత్ల  కూడ్  మన  త్డ్ఖా 
చూపించుకోవాల్. ఇల్ంట్ పోరగారములు, అవార్ుడలు మనదేశంలో ఉండొచుచ్; ఉండకపోవచుచ్. 

అయినా కూడ్, మనకుననా  పరిమిత్ులోల   సూకిలు హదుదలు  దట్  ఎదగాల్.  ఏమంట్ర్ు?
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చి ల్ పి  ప రశ నా ల ు-త క కి జ వా బ ు ల ు
నిర్వహణ : వి.వి.యస్.మూరిత, చొదమెళ్ళీ.

1. ట్.వి. యాంకర్కు  పెళ్ళీచూప్లోల 'న పేరేంటమామ' అని కాబోయ్ అత్తగార్ు అడగితే......!?

జవాబు: "ఈ పరశనాక్ జవాబు-  బ్ రక  త్రావత్!" అంటుంద యాంకర్మమ!
2. పరభుత్వం ఉల్క్కిపడేదెప్పుడ్!?

జవాబు: "రిటై్ర్యాయక  లంచ్లు  రావు; కాబట్ట  పెనషిన్  పెంచ్ల్" అని  ఉదోయగులు  నిరాహార్దీక 
చేసినప్పుడ్.

4. ఆర్ ట్సి డరయివర్ు పైెలట్  అయితే ఏమంట్డ్!?

జవాబు: 'సీటులల్వు  సాడండంగ   అయితే  ఎకకిండ ' అంట్డ్.

5. విదయర్ంగం గురించి తెల్సిన విల్ఖ్రి  విసుతపోయ్దెప్పుడ్!?

జవాబు: “విదయర్ుథల  వదదక  ఉపాధాయయులు" పథకం  గురించి  ఆలోచిసుతనానా  అని   ముఖ్యమంతర 
అననాప్పుడ్.

6.జడజగార్ు  అవాకకియ్యదెప్పుడ్?

జవాబు: “గిననాస్  బుకలో   సాథనం   కోసం   విడ్కులు   తీసుకుంటునానాం"  అని  వృదధి    దంపత్ులు 
వివరించినప్పుడ్. 

8.'విదేశ్ వాయమోహం' అంటే..!?

జవాబు: ఇండయాలో  వుననాప్పుడ్  చెైనస్ రెసాటరెంట్కు  వెళ్ళీటం , చెనైా వెళ్ళీనప్పుడ్ ఇండయన్ 
రెసాటరెంట్కు  వెళ్ళీటం.  
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ప ద ర్ ం గ ం-13
ఈ పదర్ంగం చ్ల్ సులభం! దీనినా  ఓ పోసుటకార్ుడలో  పూరించి పంపండ.  మీ పేర్ుతో బాటు  మీ బడ పేర్ు, 

త్ర్గత త్పపుక రాయండ. సరైెన సమాధానాలు పంపిన పిలలల  పేర్లను  పదర్ంగం-14 తో పాటు పరచురించగలం.

నిర్వహణ: దేవి, బెంగుళ్ూర్ు.

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10 11

12

                                పదర్ంగం 12 కు సమాధానం
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ఆధారాలు- అ డ డం: 

1. బియయం అననామెల్ అవుత్ుంద?(4)

5. ఇవి  తీసి  ఉంటేనే  ఇంట్లక్  రాగలర్ు (4) 

7. 'దీనిక్ ' దీర్ఘం  ల్దు (3)

8. కార్ం, ప్లుప్-వీట్  మొదటకరాలు(2)

9. త్డబడన 'అచచ్రాలు ' (4)

12.  పరయాణాలోల  మధయలో  ఆగే  చోటు (3)

ఆధారాలు- ని ల ు వు: 

1. సంవత్సురాదక్ తనే  ఆర్ు ర్ుచుల  పచచ్డ  (6)

2. చకకిల్గింత్ల్నా  ఇల్  కూడ్   అంట్ర్ు (5)

౩. 'గడ మీద  బొమమ  గొలుసుల బొమమ.. '(2) 

4.  విజయం(3)

6.  కార్ు  కాని  కార్ు(3)

10.  'రామ  రామ ' - ఒకకిసార్నండ చ్లు (2)

11. ర్ంగులు  చలులకునే  పండ్గ (2) 

పదర్ంగం -11క్ సరైెన సమాధానం రాసి పంపిన  పిలలలు:
1. కె.భార్గవ్ , అర్విందహసైూకిల, కుంచనపల్ల.
2. వి.వినయ కుమార్,  అర్వింద హైసూకిల, కుంచనపల్ల.
3. యం.నిహారిక. అర్విందహైసూకిల, కుంచనపల్ల.
4. త్ర్ుణ సూఫూరిత,  4వత్ర్గత, గడడంనాగేపల్ల,  నార్పుల.

5. జి.సత్యలక, రెండో త్ర్గత, ఇంట్బడ, చెనేనాకొత్తపల్ల.
6. ఏ .యస్. నందన, 4వ త్ర్గత, పరకృత బడ, చెనేనాకొత్తపల్ల.
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చి ట్ ట పా ట ల ు  
గానం: వరిషిణ, నాలుగేళ్ుళీ, చెనేనాకొత్తపల్ల. 

1. చి ట్ ట చి ల క మ మ  
చిట్టచిలకమమ  
అమమకొట్టంద 
తోటకెళ్ళీవా? 

పండ్ తెచ్చ్వా? 

గూట్ల  పెట్టవా? 

గుటుకుకి  మింగావా! 

2. చ ు క  చ ు క   రె లై ు  
చుక చుక రెైలు వస్తంద 
 దూర్ం  దూర్ం  జర్గండ 
ఆగినంక ఎకకిండ 
జోజో  పాపా  ఏడవకు 
లడ్డ మిఠాయి  తనిపిసాత 
చలలని  పాలు తాపిసాత 
చకకిని  సినిమా  చూపిసాత. 
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3.ఊ ష  కా క్  
ఊష కాక్! 

 మా చేనులో  వాలదుద 
 మా  కంక్  కొర్కదుద. 
 మా చేనులో  వాలదుద 
మా   నాననా  పేదోడ్ 
మా  అమమ  రాకాసి 
నేనేమో  గూలకోసు! 

4. ద ు బో బ డ  పా ట  
దుబోబడమామ   దుబోబడ్ 
దుబబ బిసెకిటు  తనానాడ్ 
ఇంకా  కావాలనానాడ్ 
అమమకు  కోపం  వచిచ్ంద 
మూడ్  గుదుదలు  గుదదంద 
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5. శా ం త్ క కి  పా ట   
శాంత్కాకి 
బావడ? 

బజార్ుకు  వెళ్ళీడ్ 
ఏమి  తెచ్చ్డ్? 

పప్పులు  తెచ్చ్డ్ 
పొప్పులు ఏవీ? 

గుడోడడ్  తనానాడ్ 
ఎట్ల తనానాడ్?

కాలుచ్కొని తనానాడ్
ఏమి  కాల్ంద? 

మీసం  కాల్ంద.
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ఈ  న ల లో  ఏ ప ని-ఎ వ రి ద?

ఆరిథక వయవహారాలు, నిర్వహణ: సుబబరాజు
సంపాదకత్వం: నారాయణ
వెబెసైుటు, సాంకతకత్: ఆనంద, లక
అకర్ కూర్ుపు: శ్ర లక
ముదరణ: 'ముదరక' కృపాకర్రావు
ముఖ్చిత్రం  'వసంత్ం వచిచ్ంద': అడవి
చితారలు: రామ, వినయ, గౌరి, వాసు, 
పరసాద, రాజశేఖ్ర్, వెంకట్,సురేష, జాహనావి .
బొమమకు కథ: జి.లల్త్, telugu4kids

కథలు, పాటలు: చ్ల్మంద పిలలలు

మ ు ద రత్  ప రత్ ు ల  వె ల:

పరత ఒక్కింట్క్: 20 ర్ూ.

12 ప్సతకాలకైె చంద: 240 ర్ూ.

“కొత్తపల్ల ట రసుట  పేరిట యంవ” /డడని ఈ చిర్ునామాకు 
పంపండ:  కొత్తపల్ల ట రసుట, యంఆర్వ ఆఫీసు దగగర్, 

చెనేనాకొత్తపల్ల, అనంత్ప్ర్ం జిల్ల- 515101, 

ఆంధరపరదేశ.

బాయంకు అక్కింటు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara 
Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫనుల:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మెయిలు: team@kottapalli.in

పిలలలోల సృజనాత్మకత్ సహజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దనిక్ ఊతానినాసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటంగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అనినా శాసాతరిలూ సులభంగా వంటపటుటతాయి-నిజం! 

అందుకని మీ పిలలలోల ఉననా కాలపునిక శక్తక్ పదును పెటటండ.  వాళ్లను కథలు రాస్ందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వస్ందుకు పోరత్సుహించండ.  వాళ్ళీ ర్చనల్నా మాకు పంపండ.  కావాలనిపిస్త మీరే ఇల్ంట్ 
పతరకనొకదనినా మొదలు పెటటండ- ఎల్గెైనా సరే- పిలలలు పెదదవాళ్లయ్యలోగా వాళ్ుళీ చ్ల్ చ్ల్ తెలుగు కథల్నా 
చదవల్, రాస్ల్ చేయండ.   మీ పిలలలకు ఈ పతరకలోని కథలు నచుచ్తాయనే మా నమమకం- వీట్ని 
వీలైనంత్ మందతో పంచుకోండ.  మీర్ు రాసిన పిలలల కథలు ఏమెైనా ఉంటే పనిగటుటకునైనా సరే, మాకు 
పంపండ.  వీలు చేసుకొని పరచురిసాతం.

ప రతే య క  క ృ త్ జ ఞత్ ల ు:
 పరకృత  బడక్, అర్వింద సూకిలు వారిక్, రిషవాయలీ సూకిలు వారిక్, మన లైబరర్ వారిక్, telugu4kidsవారిక్, చిల్పి పరశనాల  
మూరితగారిక్, 'విదయరిథ' మాలతీకృషణు గార్లక్, రాధా రాజశేఖ్ర్ గార్లక్, కంపూయటర్లలో లైనకుసు వయవసథను  చకకిగా అందసుతననా ఉబుంటు 
వారిక్,  జింప, అడ్సిట త్దత్ర్ ఓపెన్ స్ర్ుసు సాఫ్టవర్ు నిరామత్లకు, ఇంకా పేర్ుల రాయని అనేకమందక్.



మంచి పుసతకం  :  
త్ యా ర ు  చే ద్ దాం

చేత్ులతో  పన్  చేయటం  అంటే  చాల్  ఇష్టం  పిలలిలక.   కాయితాలు,  రంగు  పెన్సిళ్ళూళూ  ఇస్త 
ఎన్నెన్నె  దృశ్యేకావాయేలు  రచిస్తరో  చెపపలేం.  పిలలిల  సృజనను  పోషించటంలో  కాగితాల  పాత్ర 
ఎంత్ గొపపదో చెపప త్రం కాదు.  

రంగు  కాగితాలు  రకరకాలు  దొరుకుత్ుంటాయి  మార్కెట్లి-  వాటిన్  ఉపయోగించుకొన్ 
బడలలో ఉత్సివాలకు, పరిదరశనలకు అంద్న్నె చేకూరేచ వసుతవులు అన్కం బళ్ళూన్ త్యారు 
చేసుకోవచుచ. కాగిత్ంతో మాసుకెలు, పువువేలు, పక్షులు, విసనకరరిలు- మర్న్నె త్యారు 
చేయచుచ. ముందుగాన్ రకరకాల వసుతవులు ఇల్ంటివి  చేసిపెటుటకుంటే పిలలిలు  నాటకాలు 
వేసినపుపడ, పరిదరశనలు పెటిటనపుపడ  వాటిన్  వాడకోవచుచ కూడ! 

తాతా  రమేష్బాబు  గారు  రాసిన  "త్యారు  చేద్దాం"  పుసతకం  ఇల్ంటి  ఓ  ఐద్రు  రకాల 
వసుతవుల్నె  చేసి  చూపుత్ుననెద్.   ఇద్  పర్చయం  చేసుతననెద్  చాల్  పారిధమిక  అంశాలన్ 
అయినా,  ఇందులో  బొమమాలు,  వాటిన్  ఎల్  త్యారు  చేయాలో  చెపిపన  తీరు   పిలలిల్నె 
ఆకటుటకుంటాయన్  అన్పిసుతంద్.   "ఏడెన్మిదేళ్ళళూ  పిలలిలు  ఈ  పుసతకాన్నె  చూశారంటే 
త్టాలున  కూర్చన్  ఒకట్  ర్ండో  బొమమాలు  త్పపకుండ  చేసుకుంటారు"  అన్పిసుతంద్- 

ఒకస్ర్  ఇల్  పన్  మొదలు  పెటిటన  పిలలిలు  ఎల్గూ  ఇవి  చేసి  ఊరుకోలేరు  కద్,  మర్న్నె 
బొమమాలు చేస్తరు!  మీరూ చెయయేండ:  

త్ యా ర ు  చే ద్ దాం
తాతా రమేష్ బాబు,

అభినందన పబ్లిష్ర్సి, విజయవాడ.

60 పేజీలు, 40 రూ.



అ య్ యో    !   తె ల ు గ ు  రా ద  ,   ఎ లా గ  ?!  

"కథలమ్మా కథలు! కథలమ్మా కథలు! రకరకాల కథలు! తెలుగుపిలలల కథలు!" 
"ఏం కథలు బాబూ? మ్ పిలలలకు తెలుగు చదవటం రాదు.  ఇంగ్లషు కథలు ఏమన్నా ఉన్నాయ, నీ దగగర?" 

"ఇంగ్లషువైతే  వేరేవాళ్ళ  దగగర  దొరుకుతాయండ.  న్  దగగర  ఉన్నా  సరుకంతా  తెలుగువాళ్ల  కోసమ.  ఏం,  మీ  పిలలలు 
తెలుగువాళ్ుళ కారాండ? పాపం, వాళ్ళకి కొంచెం తెలుగు నేర్పించకపోయరూ?" 

"ఏమో  న్యన్!  మ్  వాళ్లకైతే  ఇంగ్లషు  అంటేనే  ఇషటం.  ఆ  ఇంగ్లషు  నేరుచుకునేసర్కే  వాళ్ల  తల  పారాణం  తోకకొచ్చుంద. 

ఇంక తెలుగు ఎకకడ నేరుచుకుంటారు?" 

"అవున్లండ, పాపం.  కానీ న్ దగగర ఉన్నావి తెలుగు కథలేన్ండ.  మీకు పనికిరావు." 

"ఏద,  ఓసార్  చూడనియ్యో-  పుసతకం  బానే  ఉన్నాటుటందయయో,  కాయ్తం,  రంగులు  అదనీ-  దనినా  పాపం  ఇంగ్లషుల 
అచెచుయయోకపోయరూ?  మీకూ  కొంచెం  అమమాకాలుండేవి  గద!  ఇపుపిడు  పిలలలంతా  ఇంగ్లషు  బళ్లల  చదవీ  చదవీ, 

తెలుగుని పూర్తగా మరచే పోతున్నారుగా?" 

"అవున్ండ,  అందుకనే  వీటిని  తెలుగుల  మ్తరమ  అచేచుసుతన్నాం.  మీ  పిలలలకి  ఈ  కథలు  కావాలంటే  వాళ్ుళ  తెలుగు 
నేరుచుకోవాల్సింద, తపపిదు.  లేకపోతే ఇంకో మ్రగం ఉంద- మీరు వాళ్లకి చదవి పెటటచుచు-" 

"అవునేల,  అటాలగైన్  వాళ్లకి  మెలలగా  తెలుగు  చదవటం  వసుతందమో,  చూసాతన్ు.  కథలు  చదవటం  కోసమన్నా  వాళ్ుళ 
తెలుగు నేరుచుకుంటారేమో" 

"తపపికుండా  నేరుచుకుంటారు  చూడండ.  అదమంత  బరహ్మావిదయో? తలచుకుంటే  వాళ్ుళ  ఒకకరోజుల  నేరుచుకోగలరు. 
కథలల మ్య మీకు తెలీనిద? మీరు చ్న్నాపుపిడు ఎనినా కథల పుసతకాలు చదవలేదు?" 

"అవున్ు న్యన్! ఇపుపిడు తెలుగు పుసతకాలే కరువైపోతున్నాయ్" 

"ఏమీ  లేదండ! ఆదర్ంచేవాళ్ుల ఉంటే  భాష  చటుకుకన్  పుంజుకుంటుంద.  ఏం  చేసిన్  తెలుగుల  అరథమెైన్ంత  బాగా 
పరాయ్ భాషల  ఎంతమందకి అరథమౌతుంద, చెపపిండ? ఏదో  ఒక మ్య  చెయయోల్సిందన్ండ.  మీ  పిలలలకి  'తెలుగు 
రాదు' అని ఊరుకోకండ.  ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ భాషని వాళ్ళకి ఇవావాల్- లేకపోతే కుదరదు." 
"అంతేన్ంటావా?" 

"అంతేన్ండ- వేరే మ్రగం లేదు. మ్తృభాష తరావాతే, వేరే ఏదైన్." 
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